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Przedmowa do I-go wydania ^)

które wyszJo pod tytuem:

Wojna Chocimska, poemat bohaterski \v dzie-

siciu czciach, przez Andrzeja Lipskiego ^). Z r-

kopisu wspóczesnego wyda Stanisaw Przycki ^).

We Lwowie 1850.

I

Jednego z tych wieczorów, których wspomnie-

nie na zawsze mi drogiem pozostanie, spdzonych

w towarzystwie nieodaowanej pamici Józefa Bor-

kowskiego*) na rozmowach bd o starych dziejach

krajowych, bd o rónych kolejach losu, jakich li-

teratura ojczysta w dugim swym pochodzie dowiad-

czaa, pokaza mi on midzy innemi szczególnociami

literackiemi niniejszy rkopis Wojny Chocimskiej z za-

^ ) Przedmowa ta zawiera ciekawe szczegóy tyczce

si historyi poematu; powtarzam j, wic tu dlatego

w skróceniu.

^) Dlaczego ten utwór nie zosta ogoszony pod

waciwem nazwiskiem autora, zob. poniej Wst. E. str. 31.

^) Literat we Lwowie (1805— 1866), wydawa ro-

zmaite rkopisy, szczególnie pamitniki ; napisa te Zy-

wot i pienia Jana Kochanowskiego.
*) Poeta i publicysta polski (1809—1843), zajmo-

wa si te wiele literatur staro- i nowogreck
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pytaniem, azali mnie byJ znany i czy nie by juz

kiedy drukowany? Gdym przegldnwszy go odrzek,,

i pierwszy raz w yciu zdarza mi si widzie, i rad-

bym go przeczyta, on na to: „Przeczytaem go z wiel-

k uwag i mog ci zapewni, e jest to utwór przy-

noszcy zaszczyt naszemu pimiennictwu, szczerze

narodowy, peen najpikniejszych obrazów poety-

cznych, a przytem stanowicy cao zaokrglon
po mistrzowsku wykonan. Wojna Chocimska jest

w caem znaczeniu tego wyrazu poematem bohater-

skim, jakiego nam dotd nie stawao/) Nie jeste ta

nieodaowan szkod, e przez pótora wieku zosta-

wa w ukryciu ? Gdyby we Francyi lub Anglii odna-

leziono podobny zabytek Hteratury, dawno ju byby
on ogoszony drukiem w licznych a coraz ozdobniej

-

szych wydaniach. Naszym ziomkom nie mona prze^

baczy tej dziwnej obojtnoci, z jak spokojnie przy-

patrywa si zdaj butwieniu starych, wanych r-
kopisów, temu codziennemu prawie znikaniu z ziemi

ojców swych zabytków dawnego pimiennictwa, jak

mao troszcz si o to, aby to, co jeszcze jakim przy-

padkiem uszo zniszczeniu lub zagrabieniu i wywie-

zieniu za granic, od wiecznej zaguby, od wiecznego

zatracenia przez druk uratowa, i potomstwu swemu
przekaza. ..®)"

*) Dzisiejsi krytycy oceniaj fcen poemat
,
pod arty-

stycznym wzgldem zwaszcza, mniej entuzjastycznie, nie

odmawiajc mu wszake bynajmniej tej wysokiej war-
toci, któr mu nadaje wiejcy z niego duch rycersko-

chrzecijaski i prawdziwie narodowy.
^) Dalsza cz tego przemówienia opuszczona zo-

staa, bo nie ze wszystkiem przypada do dzisiejszych

stosunków naszych.
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Osabienie, jakie widocznem byo na jego twa-

rzy, nie pozwolio mu duej mówi. Korzystajc

z tej przerwy, zwróciem uwag jego na potrzeb

ryciego wydania z druku tego rkopisu ile mono-
ci najstaranniej i najozdobniej.

„Posyajc po umylnego do Krzemieca, —
odrzek mi.— to te jedynie miaem na celu, aby

go drukiem ogosi. Kazaem ju przepisa i przy-

gotowuj ostatecznie do druku; ale niewiem, azali,

jak widzisz, skoatane zdrowie moje pozwoli mi do-

czeka si tej chwili. . . Wkadam na ciebie obowi-
zek, aby na przypadek mojej mierci zaj si wy-

daniem tego przelicznego poematu. Musisz mi to

uroczycie przyrzec ; spokojniej umr majc na to

twoje sowo : bo wiem , e wicie dopenisz obo-

wizku!"
Podaem mu rk na znak przyzwolenia; uci-

sn j osabion doni z widocznem wysileniem.

Dziao si to dnia 17. czerwca 1843 roku wieczorem

;

nazajutrz o godzinie 9 z rana Józef Borkowski y
przesta, zachowawszy do ostatniej chwili najzupe-'

niejsz przytomno umysu.
Rkopis Wojny Chocimskiej dosta si wraz

z ca bibliotek bratu zmarego , Leszkowi Borko-

wskiemu. Na danie moje udzieli on mi go w ko-
cu roku 1846 w celu zrobienia dalszego uytku. Prze-

pisany moj rk, i przygotowany do druku czeka
on nakadu a do przeszego lata. JO. Ksi Henryk

Lubomirski, kurator naukowy Zakadu narodowego

Ossoliskich z wrodzon sobie do usug publicznych

gotowoci, na pierwsze moje zgoszenie si najch-

tniej ofiarowa koszt na druk tak samego dziea, jak
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i rycin do niego nalecych, a przeto zasJuy sobie

na prawdziw wdziczno u ziomków.

Równ wdziczno winnimy panu Samuelowi

Nowoszyckiemu, który miawszy szczcie wynale
rkopis, pierwszy podar o nim wiadomo do Tygo-

dnika petersburskiego''). Pan Nowoszycki doda oraz

wezwanie do gorliwych mioników, aby ten utwór

drukiem ogosili, owiadczajc si z tem, i chtnie

udzieli rkopisu na cel tak poyteczny. Jako zaraz

zgosilili si do z chci wydania na wiat tego

dziea obydwaj dzi ju nieboszczycy : nasz Józef

Borkowski i znajdujcy si podówczas w Petersbur-

gu m wiekopomnej pamici Edward Raczyski.

Pierwszy z nich, odniósszy wygran w tem chlu-

bnem wspóubieganiu si, wprdce posa . p. Ksa-

werego Jaworskiego po rkopis do Krzemieca, który

otrzymawszy, zakrztn si gorliwie okoo przygo-

towania go do druku, a byby bez wtpienia dope-
ni godnie przyjtego obowizku, gdyby anio mierci

nie uniós go by wczenie do wiecznoci. .

.

Drug peniejsz wiadomo o naszym poema-

cie poda przyjaciel mój Karol Szajnocha w Tggo-

dniku polskim (Nr. 35. z r. 1848), przez siebie reda-

^) Nr. 22 i 23 z r. 1839. Samuel Nowoszycki,

Krzemieczanin, oddawa si z wielkiem zamiowaniem,

poszukiwaniom za zabytkami dawniejszej literatury pol-

skiej, które nabywa i nastpnie przesya rozmaitym in-

stytucyom , redakcyom czasopism literackich, a nawet
pojedynczym osobom w celu ich ogoszenia. O rkopisie

Wojny Chocimskiej donosi Nowoszycki jeszcze drugi raz

w artykule umieszczonym w Bibl. warsz z r. 1846, gdzie

autorstwo tego utworu przypisa Hieronimowi Lipskiemu,

nie poda jednak ani przedtem, ani teraz, skd si ten

rkopis dosta w jego rce

1
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I

gowanym, w której tre nieznanego tego dotychczas

arcydziea (?) naszego dawnego pimiennictwa po

mistrzowsku skreliwszy, usiowa przywróci saw
XVII. wiekowi, w którego drugiej poowie ten poe-

mat powsta, a któr z krzywd przyzwyczalimy

si byli do niedawnych czasów uwaa pod wzgl-

dem literackim za epok zupenego otrtwienia, ca-

kowitego upadku i najwikszego skaenia jzyka oj-

czystego...*)

Rkopis Wojny Chocimskiej, z którego niniejsze

wydanie sporzdziem, pisany jest na arkuszu zoo-

nym we dwoje, redniego formatu, na papierze bia-

ym, grubym, — charakterem dawnym, czytelnym

i piknym z koca XVII wieku .. Skada si z 62 ar-

kuszy, czyli w ogóle 124 kart, z których pierwszych

dziewitnacie liczbowaynch jest po jednej stronie

liczbami rzymskiemi od I—XIX, a reszta, zawiera-

jca kart 105 liczbowana jest liczbami arabskiemi

po obydwu stronach, i wynosi 210 stron. Na owych

19 pocztkowych kartach, rzymsk liczb oznaczo-

nych, znajduje si wiersz na herb Lipskich Druyn ^),

i dedykacya dziea... przeplatana wierszem i proz...

Poczem na 105 kartach mieci si sam poemat

w dziesiciu czciach. Jest za niezawodnie wspó-

czesn kopi, majc w kilku miejscach odmienn,

a jeeh mnie oko moje nie myli, wasn autora rk (?)

pi.sane dodatki i poprawki. Karty tytuowej niemasz,

a jedenacie pierwszych kart, jak niemniej kart

") Nastpuj, tu znowu krytyczne sdy, których

przytaczanie jest zbyteczne.

^) W niniejszem wydaniu opuszczony.
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99t dopisano ju w naszych czasach^"); std wno-
sz, i musi si gdzie na Woyniu znajdowa drugi

egzemplarz, z którego to dopenienie wykonano. Sy-
szaem od Krzemienczanina, e pan Nowoszycki po-

siada take drugi egzemplarz tego poematu"). Wielka

'") Rkopis ten znajduje si w bibliotece Ossoli-
skich pod liczb inwentarza 1822. Nabyty zosta odPrzy-
ckiego w r. 1869. Obecnie dopisano ju i kart tytu-

ow, która si odnalaza (Por. przypisek u). Tytu opie-

wa tak

:

TBANSAKTIA WOYNY CH0CIM8KIEY
GDZIE

OSMAN Cesarz Turecki wszijtkie Pastw Swoich z Afryki,

z Azyi y z Europy na Polaki zgromadzitcszij sii/, za ask
Nayicyszego Pana. Roztropnoci czuych y opatrznych icodzóio

a dzielnoci Rycerstwa Polskiego spad z Imprezy (odstpi

od przedsiwzicia) sivoiey y straciwszy Sto Tysicy ludzi, cz§
w polu, cz do naszych szturmuic, cz iclasnych bronic

ohozóic : Starego z Koron Polsk poticierdziwszy Przymierza;

inglorius (niesawny) tcróci do Konstantynopola. Roku zhatcien-

nego 1621. Stanwszy pod Chocimem dnia Trzeciego Septemb:

odszed dnia dziesitego Octob.

Z Rónych
Jako Manuscri])tów y Diaryuszów, tak z relacyi ludzi starych,

którzy tam byli praesentes (obecni) zebrana, ale osobliwie z tra-

dycyi JW. JM. Pana Jakóba Sobieskiego od Stanu Rycerskie-

go w tey Expedycyi Commisarza, a potym Kasztelana krak.

z aciskiego na Polskie dostatecznie dla niemirtelney Narodu
Polskiego saivy wierszem przetomaczona.

Roku Paskiego 1670. Dnia Xbra (Decembra) ostatniego.

•'^) Bdzie to pewnie ten sam drugi rkopis, który

si take znajduje w bibliotece Ossoliskich i wpisany
jest do inwentarza pod liczb 1348, bezporednio przed
jakim rkopisem, nabytym w roku 1857; musia wic
take wtedy dosta si do biblioteki Zakadu, i dlatego

dano mu wczeniejsz liczb ni pierwszemu, o wiele
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szkoda, e podajc o tym wiadomo, nie opisa
nam i tamtego, a przynajmniej nie wspomnia, czy

starszemu rkopisowi. Zreszt inwentarz nie podaje a-
dnych szczegóów o jego pochodzeniu, ale jest o nim
wzmianka w czasopimie: ^Biblioteka Ossoliskich'' z ro-
ku 1869 w. rubryce: Kronika Zakadu, gdzie midzy
wieymi nabytkami wymieniony jest take wanie wtedy
zakupiony rkopis pierwszy, poczem nastpuje uwaga:
„Zakad posiada te w zbiorach swoich inny rkopisdo dawny tego poematu, a w uim znachodzi si i ty-
tu tego dziea". Niezawodnie wic std przepisano wy-
ej podany tytn. Na dole karty tytuowej, znajdujcej
si przy drugim rkopisie, dopisany jest drobnem pismem
rok 1776, i nazwisko jakiego Michaa Jordana. Rkopis
ten widocznie jest odpisem pierwszego, bo brakuje w nim
tych samych kilku wierszy w dedykacyi, które przez nie-
uwag introligatora przy oprawie pierwszego rkopisu
tak obcite zostay, e ich odczyta nie mona. Gdy za
póniej pierwszy rkopis zdefektowany zosta, musia kto,
co mia oba rkopisy pod rk (moe Nowoszycki), uzu-
peni go z tej kopii. Oprócz tej przysugi, któr odda
drugi ten rkopis, nie posiada on innej wartoci. Pomi-
nwszy bowiem, e jest o cay wiek póniejszy, przysto-
sowali pisowni jego przt,pisywacze, których byo trzech,
bezmylnie i dowolnie do swojego czasu, a oprócz tego
poprzekrcali wiele wyrazów, których odczyta nie umieli,
n. p. Dyktoryi (w rkopisie jest: Wikoriey), Polska (zam!
posok) 1 1. p. Jeden z tych przepisywaczy doda jeszcze
na kocu fragmentaryczny odpis (61 zwrotek) poematu
Potockiego: Yirginia Panna, z rzymskiej historyi tcyjea
o którym poniej mowa (Wst. E. przypis. 8). Opro^cz
tych dwóch rkopisów Wojny Chocimskiej istnieje je-
szcze trzeci, który by wasnoci . p. A. Celiskiego
z Cekowa (koo Kalisza) Blisz wiadomo o nim poda
J. J. Kraszewski w Przegldzie Mbliograficzno-archeoloai-
cznym 1881. Tom. I.

• y
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brakujcych kart uzupenienie sam, czy kto inny,

gdzie i z jakiego drugiego egzemplarza wykona... ^^).

Stanisaw Przytcki.

^^) Dalsza cz przedmowj' nie przedstawia dzi
ju adnego interesu, bo wydawca stara si tam prze-

prowadzi dowód, e autorem Wojny Chocimskiej jest

Andrzej Lipski.



i

Przedmowa do II-go wydania'):

Wacaw Potocki. Wojna chocimska, poemat
w 10 czciach (Biblioteka naj celniejszych utworów
literatury europejskiej. Warszawa 1880.)

Przedmowa ta, napisana przez Aleksandra Ty-
szyskiego, zawiera cenn rozpraw o yciu i pismach
Potockiego.

*) Drugie to wydanie warszawskie nie zostao spo-
rzdzone na podstawie adnego z rkopisów lwowskich,
z których skorzysta wydawca jego prawdopodobnie nie
mia sposobnoci

; to te jest ono tylko przedrukiem wy-
dania Przyckiego, którego usterki, pochodzce z bdnego
odczytania tekstu i w niem si zachoway, (zob. przYpiski
do I 336, I 357, IV 340 i t. p.). Poczyniono jednak pe-
wne poprawki, w pisowni, przystosowujc j n. p. w imie-
sowach na szy do uywanego w XVII w. sposobu ich
wymawiania i pisania {otarszy a nie otarszy, jak wszdzie
pisze Przycki). Co si tyczy tytuu, to rozumie si samo
przez si, ze redaktor drugiego wydania, choby by na-
wet 1 zna odnalezion ju dawniej kart tytuow niemóg adn miar poda go na czele ksiki w sformu-
owanej przez autora rozwlekej i przestarzaej stylizacyi



Przedmowa do ll!-go skróconego wydania 0:

Pó wieku dobiega ju od pierwszego ukazania

si Potockiego Wojny Ciocimskiej, a dopiero dwóch

wyda doczeka si ten utwór, bdcy prawdziw
per dawni ej zzej literatury polskiej, — i te s ju
oddawna wyczerpane. Wprawdzie od czasu do czasu

kto ze wiata literackiego co o nim napisze, i pe-

wnie go kady badacz dziejów literatury naszej czy-

ta, ale szerszej publicznoci jest on prawie wcale

nieznany, a co najsmutniejsza, e szkoa nie moga
si nim zajmowa, jak powinna, bo skde go ucze
ma dosta do rki?

A przecie jeszcze w roku 1848 w^ród powsze-

chnie u nas panujcego politycznego roznamitnie-

nia, wród zalatujcego do naszego kraju odgosu
dzia i szczku broni tak si odzywa o tym poe-

^) Pierwszy wydawca nazwa Wojn Chocimsk poe-

matem bohaterskim , drugi po prostu poematem tylko

prawdopodobnie dlatego, e do nazwy poematu bohater-

skiego przywizujemy zwykle pojcie kompozycyi arty-

stycznej, zbliajcej go do epopei, czego o tym utworze

powiedzie nie mona. Na kady sposób naley on ju
ze wzgldu na sw tre historyczn, pomimo rozlanego

w nim liryzmu, do dziau epicznego a nazwy poematu
take trudno mu odmówi. (Por. Wst. D. 1. i 5). Std
wic wydao nam si wa.ciwiej nada mu nazw poe-

matu epicznego.
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Lcz

macie Karol Szajnocha {Tygodnik Polski Nr. 35.
z 26. sierpnia):

„Zawarty w nim zasób narodowego ducha wi-
nienby przy nalenem upowszechnieniu tego dziea
wywrze najzbawienniejszy wpyw na umys caego
narodu. Std mianowicie w obecnej chwili, kiedy na-
ród na tyle wtpliwych, jeeli nie wprost szkodli-
wych wpywów jest naraony, byoby ogoszenie
i upowszechnienie tego prawdziwie narodowego utwo-
ru wicej ni zwyk literack zasug. A jeli my
starsi nie zdolnibymy byli przej si' dostatecznie
owiewajcym nas z niego duchem, tedy gównie dla
modszego, wychowujcego si dopiero
pokolenia niechby ten duch by mlekiem, z któ-
remby ono dawne pojcie obowizkowego dla spra-
wy powszechnej powicenia si, dawn dum cnoty
wyssao. To przedewszystkiem jako ksig wy-
chowawczego szkolnego uytku jakoksiege
nauki prawdziwego jzyka, ojczystych dziejów i oby-
czajów radzibymy nasz poemat widzie ogoszonym."

Co Szajnocha pisa przed 50 laty o wartoci
(go poematu, e tak powiemy pedagogicznej, nieza-

wodnie i dzi si na to pisa mona, i to jeszcze
moe z wikszem uzasadnieniem, bo kto wie, czy
naród nasz dzi nie jest naraony na jeszcze wicej
„wtpliwych, jeli nie wprost szkodhwych wpy-
wów" ^)? Dlaczegó jednak ten utwór, pomimo cz-
sto w podobny sposób wynurzanych ycze i nale-ga ze strony ludzi, znajcych si dobrze na jego
wychowawczej wartoci i dbaych o podtrzymanie

=•) Mianowicie wpywy szerzce indyferentyzm reli-
gijny 1 narodowy.
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ducha narodowego, spotyka si zawsze z podobn
obojtnoci, kiedy tylko o jego rozpowszechnienie

chodzio ?

Otó przyczyn tego s po prostu pewne uje-

mne strony tego poematu, mianowicie : brak zajmu-

jcej fabuy poetyckiej, starowiecka, dla dzisiejszego

pokolenia nie zawsze zrozumiaa dykcya, a nade-

wszystko rozwleke, retoryczne zboczenia, wplecione

gównie dla popisania si erudycy, co wszystko od-

strcza od czytania go nawet tych, którzy si z ch-
ci do tego zabieraj. Aby wic lektura tego utworu

wydaa podane owoce, potrzeba byo objani go

w sposób dla czytelnika jak najprzystpniej szy. a za-

razem skróci, i to tak skróci, eby si pomimo tego

przedstawia jako cao nie rozerwana wplataniem

prozaicznych streszcze, które psuj wraenie poety-

czne. Sama objto nadmierna tego poematu licz-

cego 11750 wierszy przemawiaa za takiem skróce-

niem, nie mówic ju o niektórych niewaciwociach,
nie licujcych z wymaganiami lektury dla modziey.

W skróceniu niniejszem obejmuje Wojna Cho-
cimska mao co wicej nad 4000 wierszy, i czyta si
tak, e si nie daje uczu adna przerwa i adna
niejasno nie powstaje. Przypiski umieszczone zaraz

pod tekstem objaniaj go pod wzgldem jzykowym
historycznym i rzeczowym. Nadto podanem jest we
wstpie wszystko to, co do naleytego zrozumienia

poematu jest potrzebne.

W kocu wypada tu dotkn jeszcze kwestyi

ortograficznej, przy tego rodzaju wydaniach nieraz

ju poruszanej.

W pierwszem wydaniu Wojny Chocimskiej za-

chowane s wprawdzie niektóre waciwoci rko-
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pisu, ale nie wida w tern ani systematycznoci, ani

starannoci nawet. Obok po/iry (zam. pojrzyj) jest za-

raz o kilka wierszów dalej : 2;(mA:?wy, gdzie rkopis ma
konsekwentnie : zamkni; imiesJowy zaprzesze na szi/

zmodernizowane s przez wsunicie spógoski i (otar-

szy, w rkopisie); natomiast zatrzymane s zupenie

niepotrzebnie takie bdy, jak z tym loszytkiem. Oprócz

tego zdarzaj si w tem wydaniu omyki pocho-

dzce z bdnego odczytania rkopisu (zob. wyej:

Przedmowa do 2 wydania, przypisek 1). Wypadao

wic dla ustalenia tekstu w niniejszem wydaniu

zajrze do rkopisu najstarszego, który zdaje si by
wspóczesn kopi orygin£^l'u w r. 1670 napisanego.

O rkopisie tym mona w ogóle powiedzie, e uy
wane wówczas staropolskie formy s tam konsekwen-

tnie pisane, i e sposób wymawiania wyrazów jest

w nim wiernie oddany, o ile to dzi osdzi mona.

"W niektórych wzgldach panuje atoli wielka dowol-

no, mianowicie w uyciu samogosek i, y, stoj-

cych czsto zamiast e lub odwrotnie, i w naginaniu

wyrazów do rymu, {otworzet zamiast otworzy,

Moskula zamiast Moskala). Otó dzi ju wtpi
nie mona, e przy wydawaniu dawnj ejszych pisarzy

polskich nie powinno nam chodzi koniecznie o za-

chowanie przestarzaej, czsto wadliwej pisowni, jak
w rkopisach napotykamy, lecz raczej o to, aeby
módz przedstawi starodawme brzmienie i form wy-

razów zapomoc dzisiejszej ortografii. O ile wic pi-

sownia rkopisu Wojny Chocimskiej te brzmienia

i formy wiernie oddaje*) musiaa te by i w wyda-

^) N. p. (hisia, abcie, pczoly, ociec, szedhoy (s-

dziwy), obrzym, Zaporowcy, wier (zaiste), ledzie (lodzie),

2
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niu niiiiejszem zachowan ; lecz gdzie jest chwiejna

lub niezgodna z dawniejszem prawidowem wyma-
wianiem wyrazów *), wypadao j zastpi uywa-
nym obecnie w szkoach naszych sposobem pisania*).

Gdzieniegdzie trzeba byo z powodu opuszczo-

nych ustpów poczyni w tekcie mae zmiany dla

stosownego poczenia rozerwanych wierszy. Ograni

-

hleszczy (byszczy), i t. d. — z prace (pracy), naszy (nasi),

otwarszy (otwarszy), wszytk (wszystk) i t. d.

*) Garo i gardo, zruci i zrzuci, lon i lun,
mio i mio i t. d. — niestotyz (niestety), Polszcz, nam
zwycizonem (zwycionym), functia (funkcya^, corrupcie

(korrupcye), gaur (giaur), gadkich kopij (kopii) i t d.

'") Niektóre w dwojakiej postaci ukazujce si wy-
razy musiay by w tej rozmaitoci zachowane jako cha-

rakterystyczne, n. p. króleiuicz i króleicic , szkaradny

i szkarady, ooioiem i oowem i t. d. — pozostawiono te
i fonetyczne waryanty, joeH si tylko day usprawiedli-

wi jako utrzymujce si jeszcze wówczas w uyciu od-

miany lub prowincyonalizmy, n. p. czasie i czesie, po-
toiada i poioieda, poció (do rymu : koció), bo dzi
jeszcze tak mówi na Mazurach i t. d. Co si tyczy da-

wnej kocówki ej [ey), która si z zaimkowej deklamacyi
wlizna do 2 pp. 1. p. rzeczowników eskich z na-

krawdn mikk {wolej, paniej), spotykamy j tylko

u jednego rzeczownika deklinacyi III. braciej, i u wyra-
zów cudzoziemskich na ia, ya, n, p. perswazyej (per-

swazyey); zwaywszy jednak, e te formy czsto s ina-

czej wypisane : inwidyj, Szwecij, a nawet czasem zupenie
tak jak dzi: b7'aci, fanazyi (str. rkop. 88), legacyi (str.

166), z czego wida, e to ej wymawiano jak /, (co

i teraz jest tak powszechnem, e n. p. Sowacki i Kra-
siski rymuj z wyrazem dalej — patrzali, fali), wic
zamiast przywraca wszdzie zakoczenie to starowie-
ckie, zdao mi si stosowniejsz rzecz zmieni je dla

jednostajnoci wedug dzisiejszej pisowni.
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czaj si one gównie do spójników lub do przesta-

wienia szyku i s odznaczone odmiennym drukiem.

Wydanie niniejsze przyozdobiono trzema ryci-

nami, a dla lepszego zoryentowania si w opisach

dziaa wojennych dodano dwie mapki teatru wojny,

przez prof. dr. J. Tretiaka rozpatrzone i za odpowie-

dnie uznane, któremu podobnie jak i prof. J. Czub-

kowi zawdziczam kilka wanych wskazówek, wprost

mi udzielonych, i wiele szczegóów, zaczerpnitych

przezemnie z ich prac naukowych. Przy zuytkowa-

niu innych dzie nie omieszkaem powoa si na nie

w miejscach dotyczcych; dla przegldu jednak ze-

stawiam poniej te róda, które do tej pracy naj-

wicej mi dostarczyy materyau cennego:

Szajnocha K., O rkopisie poematu o wojnie chocim-

skiej. tygodnik polski Lwów, 1848. N. 35.

Wacaw Potocki, autor Wojny chocimskiej.

Szkice historyczne. Warszawa, 1876. Tom I.

^bieski Jakób , Pamitnik o wojnie chocimskiej

,

przeoy z aciskiego W. Kondratowicz, 1854.

Tretiak Józ., Historya wojny chocimskiej, 1889.

Becikowski Ad., Wacaw Potocki. Ze studyów nad

literatur polsk. Warszawa 1886.

Chlebowski Bronis.aw, Wacaw Potocki jako autor

Wojny Chocimskiej Warszawa 1882.

Pleba.ski J. K., Pieni Wao. Potockiego. Biblioteka

warszawska 1890. Tom IV.

Czubek Jan, Waoaw z Potoka Potocki. Wydawni-

ctwo Akad. umiej. Archiwum dla dziejów liter.

i ow. w Polsce 1895.

Bruckner Aleks., Ostatnie lata Potockiego. Biblioteka

warsz. 1896.
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Jasnem jest, e samo ju skrócenie poematu
stad musiao na przeszkodzie wyczerpujcemu i sy-

stematycznemu opracowaniu rzeczy, co zreszt wyklu-

cza take popularny cel i zakres wydawnictwa. Moe
ta okoliczno posuy na usprawiedliwienie autora,,

jeeli jego praca pod tym wzgldem pozostawia co

do yczenia; niejedno bowiem musiao by pomi-

nite, a nawet przerobione, aby tylko ukaza si
moga w takiej jak jest postaci. Spodziewajc si
jednak na innem miejscu uzupeni te braki, ska-

dam podzikowanie wszystkim, którzy w jakikol-

wiek sposób przyczynili si do ponownego wydania,

a tem samem i do rozpowszechnienia tego poematu^
goszcego chwa naszych przodków w tak pra-

wdziwie patryotyczny sposób.

Edmund Bczalski.
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A) Jaka jest historyczna podstawa tego utworu?

Nieraz to Mahometanie ponawiali swe najezdni-

€ze wyprawy z Azyi do Europy ; nie mogli si wszake
trwale usadowi w krajach przez siebie podbitych

,

bo nawet z Hiszpanii, gdzie najwietniej rozwino

si ich panowanie, ostatecznie wyparci zostaK. Da-

leko wic groniejszem od tych przemijajcych zale-

wów byo wtargnicie Turków, którzy stale osiedli

na poudniowym wschodzie Europy i stamtd pano-

wanie swego póksiyca coraz dalej rozszerza po-

czli. Zajwszy w XV stuleciu niemal cay pówysep
Bakaski, na którym przeszo tysic lat istniao ce-

sarstwo bizantyskie, wytpili tam do szcztu pra-

wie rehgi i kultur chrzecijask, rozpucili potem

zagony swoje do Wgier, których wiksza cz pod

ich jarzmem z gór 150 lat jczaa, i byliby ca mo-

narchi rakusk, a moe i Europ nawet zalali, gdyby

ich nie by pod Wiedniem w roku 1683 powstrzyma

zwyciski or króla Jana III, który im nieraz i w Pol-

sce porzdnie da si we znaki. Rzeczywicie w cza-

sach tych tureckiej potdze jedna tylko Polska sku-

teczny opór stawi moga, susznie std przedmurzem

chrzecijastwa nazwana. Przedtem jednak trway
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do dugo pokojowe stosunki midzy Polsk a Turcy,

gdy obie strony nie miay istotnego powodu do

wojny. Ale ponawiajce si coraz czciej napady

Tatarów na Polsk z jednej strony, a Kozaków na

Turcy, i awanturnicze wyprawy polskich magnatów

na Wooszczyzn z drugiej strony, — wywoay z po-

cztkiem XVII stulecia midzy obydwoma pastwami
nieporozumienia , które ostatecznie doprowadziy do

wybuchu otwartej wojny.

Wskutek tego wyruszy wielki hetman koronny

Stanisaw ókiewski z siami niestety niedostate-

cznemi (zawiody go bowiem oczekiwane posiki ho-

spodara modawskiego), przeciw nadcigajcej, o wiele

hczniejszej armii turecko-tatarskiej V), a przeprawi-

wszy si przez Dniestr, rozoy si ©szacowanym
obozem na stepach cecorskich. Po stoczeniu niepo-

mylnej bitwy (19 wrzenia 1620), która prócz straty

w polegych sprowadzia w nastpstwie popoch i u-

cieczk czwartej czci wojska, rozpocz ókiewski
odwrót rozpaczliwy tak zwanym ruchomym tabo-

rem *) ku Mohylowu, nie dokona go jednak szczli-

wie z powodu niekarnoci, tchórzostwa i zbiegostwa

*) Wzajemny stosunek si walczcych bywa rozma-
icie podawany. Wedug Szujskiego {Hist. Pol. ksig 12)

mia ókiewski garstk rycerstwa (do 8000 ludzi)

z Kozakami. Siy Iskendera baszy byy dziesikro li-

czniejsze. Hospodar wooski Gracyan, na którego posiki li-

czono w obozie polskim, zaledwie 800 ludzi dostawi by
w stanie.

^) Rodzaj obozu ufortyfikowanego, którego boki ska-
day si z wozów acuchami sprzonych, strzelb

i armat obsadzonych, a rodek zajnowao wojsko, zmie-

niajce si wród marszu na wozach.
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I

ponownego w obozie. Niedaleko Dniestru rozbili Turcy

(7 padz.) obwarowany ten tabor; ókiewski poleg

bohatersk mierci, zi jego, hetman polny Koniec-

polski, syn i synowiec i wielu panów polskich dostao

si do niewoli, — ma^a tylko garstka niedobitków

usza za Dniestr.

Na wiadomo o tej klsce uchwali sejm zna-

czniejsze pobory na now wojn dla odwetu, a po

czci i z obawy powtórnego napadu; sutan Osman

bowiem odgraa si, e zawojuje ca Polsk i ko-

ció Panny Maryi w Krakowie w meczet zamieni.

W istocie wyprowadzi w nastpujcym roku na

zgniecenie Polski okoo 300,000 wojska, cignitego
z Arabii, Syryi, Egiptu i Tatarszczyzny. Polskiego

i zacinego wojska zebrao si do 35,000, Koza-

ków przeszo 30,000, którymi dowodzi Piotr Kona-

szewicz, Sahajdacznym zwany; gówne dowództwo

otrzyma Karol Chodkiewicz, któremu za towarzysza

dodano podczaszego Stanisawa Lubomirskiego, usta-

nawiajc zarazem przy boku jego komisarzy z sena

torskiego i rycerskiego rodu, którzy tworzyli rodzaj

rady wojennej. Cz tego wojska, wynoszca okoo

10,000 ludzi, której wiksz poow stanowia pie-

chota niemiecka, przyprowadzi królewicz Wadysaw.
Dnia 1 czerwca poczyy si ju wszystkie oddziay

pod Chocimiem, chocia hufce Wadysawowo dopiero

w kilka dni póniej przeprawiy si na prawy brzeg

Dniestru do obozu polskiego, od którego w odlegoci

strzelenia z uku w poudniowej stronie stanli Ko-

zacy, i zazaz wznieli silne okopy. Na drugi dzie

po poczeniu si wojska polskiego (2 wrze.) nad-

cigna armia turecka, i wnet rozpoczy si walki,

które trway cztery tygodnie. Polacy trzymali si de-
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fenzywy, odpierajc wszystkie szturmy na swe okopy.

Nieprzyjaciel poniós ogromne straty, ale i w polskim

obozie le si dziao: amunicya si wyczerpaa, y-
wnoci byo mao i zaczy si szerzy choroby. Kró-

lewicz zaraz po przybyciu zaniemóg i cay czas

w óku przelea. Nareszcie Chodkiewicz, zamany
trudami, zasab miertelnie, i zmar 24 wrzenia.

mier jego zatajono. Na szczcie okazali Turcy

skonno do zawarcia pokoju; udao si uzyska
do korzystne warunki, zwaszcza e w chwili,

w której stawa traktat, w obozie tylko jedna becz-

ka prochu pozostaa!

Nie byo to wic zwycistwo uwieczone zu-

penym pogromem nieprzyjació, ani nawet odwet
za Cecor; ale jeeli zwaymy na liczebn przewag
tak strasznego wroga, któremu nic dotd oprze si
nie zdoao, to atwo pojmiemy, jakich wysików bo-

haterskich, jak wielkiej otuchy i jednomylnoci
trzeba byo w obozie polskim, aby unikn nietylko

zagady podobnej, jak pod Cecora, lecz powstrzyma
nadto pohaców od zalewu Rzeczypospolitej. Jako
w istocie, jakby inny duch by wstpi w ten tak

saby zastp jej obroców, wród którego widzimy
nawet Kozaków, poczuwajcych si do obowizku
wspólnej obrony ojczyzny zagroonej — tych Kozaków
którzy w. kilka dziesitek lat potem przez swe od-

szczepiestwo nad brzeg przepaci j zepchnh! Jak-e wic trafnie i piknie wyraa si nasz historyk
i poeta Szujski o cecorskiej i chocimskiej potrzebie:

„Po Cecorze klsk naszych daj nam Panie ducha oj-

ców naszych, który pod Chocimiem pozwoli wytrzy-
ma atak barbarzystwa w waach fortecznych, strze-;

onyeh karnoci, poradnoci, odwag i ask Boga!"



WSTP.

B) Jak poeta opracowa historyczn osnow swego utworu

i jaka jest jego tre?

Radosne wraenie szczliwego wyniku chocim-

skiej wyprawy ozwao si echem wymownem w li-

cznych prozaicznych i poetycznych relacyach i opi-

sach nietylko w Polsce, ale nawet u innych naro-

dów, i natchno midzy innymi take jednego z na-

szych w XVII wieku yjcych poetów do napisania

obszernego utworu poetycznego, który tu w skróco-

nem wydaniu z potrzebnemi objanieniami ogJaszamy.

Piszc go, chcia on, jak sam powiada w swej przed-

mowie, upamitniajc rymem ten wielki fakt dzie-

jowy, dla obecnych i przyszych pokole stworzy

pobudk do mstwa. Chodzio mu wic gównie o pra-

wd historyczn, tak dalece, e idzie prawie krok

w krok za ródem prozaicznem, z którego czerpa '),

trzymajc si cile chronologicznego porzdku i prócz

poetycznej szaty i lirycznych wynurze nic prawie

z fantazyi wasnej nie przydajc.

Waciwy poemat, poprzedzony dedykacy wy-

stosowan do Jana Lipskiego, starosty czchowskiego,

dzieli si na 10 czci.
Pierwsza cz jest wstpem tylko i to do

obszernym, zawierajcym opis klski cecorskiej. Roz-

poczyna si apostrof, t. j. przemówieniem do Boga,

którego poeta baga, aby poskromi srogich bisur-

manów; potem daje obraz stosunków Turcyi z Pol-

^) Pamitnik o wojnie chocimskiej przez Jakóba So-

bie.skiego, napisany po acinie w r. 1646. (Jak. Sobie.ski,

ojciec króla Jana III, bra udzia w tej wyprawie jako

jeden z komisarzy wojennych; zob. III 55).



w. POTOCKIEGO WOJNA CHOCIMSKA.

sk, które przez cay XVI wiek byy przyjazne, i do-

piero z pocztkiem XVII wieku nadwerone zostay

przez napady Tatarów na ziemie polskie i Kozaków

na posiadoci tureckie. Przyczyni si do tego nie-

jasny stosunek zalenoci Modawii wzgldem Polski

i Turcyi, który popchn kilku magnat(5w do niefor-

tunnych wypraw na ten kraj i sprowadzi w nastp-

stwie wybuch otwartej wojny z Turcy, zakoczonej

pogromem ókiewskiego pod Cecora.

W drugiej czci opisane s przygotowania

obu stron do ponownej wojny, narady i uchway sej-

mowe co do dowództwa, zebrania si wojennych

i rodków pieninych, starania o posiki u obcych

mocarstw i niepomylny wynik tyche. Ciekawy jest

satyryczny epizod o pospolitem ruszeniu, w którym

poeta narzeka na moralne i fizyczne wyrodzenie si
szlachty.

Trzecia cz zawiera opis pochodu gó-

wnych oddziaów wojska polskiego, majcego si ze-

bra pod Chocimiem, i obejmuje przecig czasu od

wiosny do 2 wrzenia 1621. Najprzód wyruszy Lu-

bomirski ze swoimi pukami koronnymi i stan przy

kocu maja pod Ska; potem poczy si z nim
wiodcy puki litewskie Chodkiewicz pod Rzepnic
koo Orynina (23 lipca), i pocign z caem wojskiem
ku Chocimiowi; po przeprawieniu si na prawy brzeg

Dniestru rozoy si obozem po tej stronie rzeki

w warownej pozycyi (20 sierpnia); po przybyciu Li-

sowczyków ^) (22 sierpnia) i puków królewicza Wa-
dysawa, które stany pod wacem (30 sierpnia),

zjawio si nareszcie wojsko Kozaków z Sahajda-

^) Zob. przypisek III 308.
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cznym na czele (1 wrzenia). Tym sposobem doko-

nane zostao poczenie caej armii polskiej. Zreszt

cz ta zoona jest z samych prawie epizodów, zo-

stajcyci w lunym zwizku z gówn akcy. Naj-

obszerniejszy z nici zawiera iiistory bohaterskich

walk puku kozackiego , który w pochodzie swym
ku Chocimiowi otoczony zosta niespodzianie przez

armie tureck, i rodkiem teje przedzierajc si ta-

borem przez om dni, nareszcie zdoa wymkn si

szczliwie. May tylko oddzia odcity zamkn si
w pieczarze, skd godem wyj zmuszony w pie
wycity zosta. Winnym epizodzie podany jest opis

poprzednich czynów Sahajdacznego, a z powodu przy-

bycia Lisowczyków skreli poeta ich dalek wy-

praw, w której si a „o lód pónocny oparli".

Czwartej czci gówn treci jest przy-

bycie armii tureckiej i rozpoczcie kroków nieprzy-

jacielskich. Osman kaza natychmiast natrze na

obóz polski, mianowicie na Kozaków, których sta-

nowisko byo najwicej wysunite ku nieprzyjacie-

lowi. Po caodziennych utarczkach cofnli si Turcy

z znacznemi stratami do swego obozu; midzy in-

nymi poleg sylistryjski basza Huseim. Z polskiej

strony zginh dwaj rotmistrze tatarskiego pochodze-

nia i kliku innych oficerów. Na naradzie, zoonej
z przedniejszych dowódzców i komisarzy, u Chodkie-

wicza, który chcia zaczepnie dziaa, zgodzono si
na wniosek Jakóba Sobieskiego, aby si broni
w ufortyfikowanym obozie, i dopiero póniej stoczy
przy sposobnoci walk szczliw, zwaszcza e
wojsko Wadysawa byo jeszcze po tamtej stronie

Dniestru. Nareszcie przewióz si królewicz (8 wrze.)
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Z pod Zwaca z samym tylko dworem swoim, lecz

zaraz zasab i do koca wyprawy przelea w óku.
Pita cz. Osman zdziwiony i rozgniewany

tym oporem, kaza 4 wrzenia przypuci szturm do

Kozaków. Kanonada bya tak silna, e Chodkiewicz

sam mówi, i podobnej w yciu nie sysza. Jancza-

rowie zbliyli si a pod okopy Kozaków, którzy

ich zmusiU do ucieczki i dotarli do bateryi tureckich;

nie byo jednak czasu na uprowadzenie ich. Kozacy
zapdzili si za daleko, pldrujc namioty tureckie,

i zmuszeni uchodzi ponieli dotkliwe straty. Z tern

wszystkiem uwaano ten dzie jako zwyciski.

Szósta cz. Turcy posunli si bliej (na

odlego ^4 i^ili) pod obóz polski. Polacy wzmocnili

szace. Chodkiewicz wnosi znowu, aby stoczy
otwart bitw; komisarze postanowiH jednak wysa
posa do króla, który mia nadej z wojskiem, zebra-

nem z powiatów, i czeka jego przybycia. Kroki nie-

przyjacielskie nie ustaway. W wili Matki Boskiej

(7 wrze.) rozpoczh Turcy ju od rana szturmy
i harce, dostah jednak porzdne cigi. Z polskiej

strony poleg midzy innymi dowódzca jednej chorgwi
Zenowicz, kasztelan poocki, którego zgon poeta opisa
z realizmem, prawie groz przejmujcym. Nazajutrz

wyprowadzi Chodkiewicz swoje szyki, ale Turcy nie

mieh odwagi do walki; skoczyo si tylko na lek-

kich harcach. Po kilku dniach spokojnych postano-

wiono na naradzie u chorego Chodkiewicza trzyma
si dotychczasowego systemu obrony, i nie naraa
si na niepewny los bitwy w otw^artem polu. Od
króla wróciju drugi pose, (pierwszy by Palczewski,

drugi Jarzyna); obaj przynieli te same mao pocie-

szajce nowiny: król we Lwowie, wicej owami ni
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wojn zajty, obiecuje przyby, a si wojsko z po-

wiatów zbierze. Wspomniana ju w trzeciej czci
(wiersz 26) akcya pokojowa, przez hospodara woo-
skiego podjta, a przez chytrego porednika Wewe-
lego dotd dwuznacznie prowadzona, przybiera lep-

sze widoki z powodu wikszej skonnoci Turków do

zawarcia pokoju, jak to wida z Hstu, który Weweli
przyniós od hospodara Radula (12 wrze.). Kozacy

wpadli znowu do obozu tureckiego i wrócili ze zdo-

bycz. Tymczasem choroby trapi wojsko polskie, ju
i Kozacy chwia si poczynaj. W imieniu królewi-

cza udaj si do ich taboru Lubomirski i Sobieski,

i za spraw Sahajdacznego uspokajaj ich obietnic

wypaty podwójnego odu.
Siódma cz zawiera trzy gówne momenty:

a) Postpienie akcyi pokojowej, b) ponowny bezsku-

teczny atak Turków, c) zgon Chodkiewicza. Dnia 14

wrze. wysano z Wewelim Zieliskiego z odpowie-

dzi na list Radua i z poleceniem, aby si porn-

zumia z wezyrem co do dalszego prowadzenia roko-

wa pokojowych. Ale Osman, któremu basza budzy-
ski Karakasz przyprowadzi wiee posiki, kaza
przypuci walny szturm do obozu polskiego (15

wrze.). Turcy zostali jednak odparci i ponieli sro-

motn klsk; sam Karakasz zgin, co Osmana do

wciekoci doprowadzio. Przypisujc wezyrowi Hu-

seimowi win tego niepowodzenia, zamianowa na

jego miejsce starego Dilawera, basz Mezopotamii.

Wskutek tych cigych wysile zacz si w wojsku

polskiem szerzy duch zwtpienia. Wtedy Chodkiewicz,

chcc podobnie jak Agamemnon w Iliadzie dowiad-
czy ogólnego usposobienia w wojsku, poruszy w kole

generanem (18 wrze.) spraw odwrotu. Przemówi-
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nie jego wywaro skutek, na który liczy}. Wszyscy,

nie wyczajc wodza Kozaków, owiadczyli, e
chc wytrwa do ostatka. W kilka dni potem (21

wTze.) wezwa królewicz, sam obonie chory, sena-

torów i komisarzy do siebie na narad z powodu

gronego zasabnicia Chodkiewicza. Uchwalono za-

wiadomi o tem króla. Nazajutrz wróci niespodzianie

Zieliski z Wewelim, przynoszc wiadomo, e nowy
wezyr da wysania posów umocowanych do za-

warcia pokoju. Nie móg on jednak ju mówi z Chód

kiewiczem, który nastpnego dnia, oddawszy omdla
rk Lubomirskiemu buaw, konajcy prawie prze-

wieziony zosta na zamek chocimski, gdzie Bogu ducha

odda.

Ósma cz. Po mierci hetmana, któr z po-

cztku tajono nawet przed wasnem wojskiem, obj
naczelne dowództwo Lubomirski, któremu sam króle-

wicz uroczycie wrczy buaw Chodkiewicza; po-

czem wzito si stosownie do uchwa zapadych na

radzie wojennej do cienienia obozu i wzmocnienia

szaców. W nocy (z 23 na 24 wrze.) wykonali Za-

porocy znowu napad na turecki obóz i dotarli a
do mostu, lecz zamiast go zburzy, zaczli jak zwy-

kle obawia si upami. Wie o mierci Chodkie-

wicza przekrada si jednak do obozu nieprzyjació

i zachcia Osmana do nowego, lecz bezskutecznego

szturmu. Wysany tymczasem do Wezyra Weweli
wróci (26 wrze.), wiozc od niego list do Lubomir-

skiego, w którym przesa patent, czyh glejt, zape-

wniajcy posom do ukadów z Turkami wyznaczo-
nym zupene bezpieczestwo. Nie chcia jednak Osman
jeszcze tak prdko zawiera pokoju, jak sobie tego

otoczenie jego yczyo. W dzie w. Wacawa (28
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wrze.) postanowi! jeszcze raz wyty wszystkie siy

i uderzy na obóz polski. Na najwikszy ogie wy-

stawieni byli Lisowczycy, którym na pomoc ocho-

tnicy ruszyli i Janczarów odparli. Pod wieczór do-

znali Turcy zupenej poraki, tak e Osman sam za-

cz z wezyrem mówi o pokoju. Byy te i z pol-

skiej strony przyczyny niemae, aby pragn jak naj-

spieszniejszego zakoczenia wojny: cioroby w wojsku,

ubytek koni, brak amunicyi; zgodzono si zatem je-

szcze tego samego wieczora, aby jako posów upra-

wnionych do uoenia si o pokój wyprawi Sobie-

skiego i Zórawiskiego z listami od Lubomirskiego do

Osmana i Dilawera z instrukcy i upominkami. ^

Dziewita cz. Posowie przybyli do obozu

tureckiego (19 wrze.), gdzie ich przyjto z wielkimi

honorami i oznakami serdecznej yczliwoci. Hospo-

dar wooski Radu wysa^ naprzeciw nich oddzia Wo-
ochów z zaproszeniem do swego namiotu. Po kró-

tkiej rozmowie z Raduem, który ich upewnia o szcze-

rych swych chciach poredniczenia, udali si do

przeznaczonych dla siebie namiotów. Gdy si to dzieje

w obozie tureckim, kaza Osman rozwin gwatowny
ogie na obóz polski i wyprowadzi znaczne siy

w pole, niby w zamiarze szturmowania. Nie przyszo

jednak do tego; natrafiwszy zreszt na silny opór

i doznawszy wielkich strat, zwrócili si Turcy nagle

w inn stron ku wielkiemu zdziwieniu Lubomir-

skiego ^), który nie wiedzc, co to znaczy, chcia za-

') Widocznie chciaJ Osman przed rozpoczciem uka-
dów podejciem opanowa Kamieniec, i tylko dla osoni-
cia swych zamiarów uderzy z tak gwatownoci na obóz
polski.



12 ^V. POTOCKIEGO WOJNA CHOCIMSKA.

sign jzyka przez ochotników. Wnet si zgosi

do tego Jan Lipski z swoimi czterema synami, który

przybrawszy sobie kilkaset junaków , uderzy z nimi

na lewe skrzydo uchodzcyci Turków. Nastpuje tu

najpikniejszy epizod w caym poemacie, w którym

poeta z prawdziwie homeryczn plastycznoci przed-

stawi tych bohaterów, walczcych z olbrzymiem wy-

sileniem przeciw przewaajcym siom. Ojciec poleg

jak Leonidas drugi, ale jzyka dostali Lipscy. Byto
Turek, przez Hieronima Lipskiego wpó pochwycony,

a przez brata jego Piotra obuchem z tyu ku obo-

zowi popdzony. Nie wiele si jednak Lubomirski od

nisgo dowiedzia, gdy Osman nie wyjawi wojsku

celu tej wyprawy; dopiero Sobieski i Zórawiski,

zmiarkowawszy w obozie tureckim, e o Kamieniec

chodzi, wysali z t wiadomoci Szembeka do Lu-

bomirskiego, który stosowne poczyni zarzdzenia. Wy-
cieczka na Kamieniec nie powioda si; gboki jar

o stromych skalistych cianach, otaczajcy miasto,

spodem którego pynie rzeka Smotrycz, czyni dostp
do niego niepodobnym. Musia wic Osman, nic nie-

wskórawszy, do obozu wraca.
Dziesita cz. Nieudaa wyprawa na Ka-

mieniec usposobia Turków znowu wicej pokojowo;

wezwano wic posów polskich na konferency do

wielkiego wezyra, który chcia koniecznie od nich

jakie bodaj drobne ustpstwa uzyska. da on

ukarania mierci kilku Kozaków jako zadosyuczy-
nienie za ich upieskie napady na Turków, i doro-

cznych upominków, co na haracz zakrawao. Gdy
Polacy o tern sysze nie chcieli, wzi si na sposób,

i próbowa ich nastraszy ostentacyjnem wprowadze-
niem nibyto wieo nadeszych posików, na co je-
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dnak z polskiej strony podobnym fortelem odpowie-

dziano. Po dugich sporach i naradach uJoono osta-

tecznie warunki pokoju z wezyrem (7 padz,). So-

bieski uda si do obozu polskiego dla przedoenia

ich królewiczowi, hetmanowi i komisarzom, którym

nie pozostawao nic innego
,
jak potwierdzi ukad.

Gdy Sobieski z tem znowu wróci do obozu ture-

ckiego, nastpio uroczyste zaprzysienie pokoju przez

obie strony i posuchanie u sutana dla oddania mti

podarków. Zabawnie opisuje poeta przyjcie posów
u Dilawera, gdzie toasty perfumowan wod speniano.

Po zaatwieniu wszystkich formalnoci uoono si
co do obustronnego odwrotu wojsk, poczem posowie
polscy wrócili do swego obozu. Odprawiono zazaz

uroczyste naboestwo, na którem i królewicz by
obecny. W niedziel 10 padz. wyszo wojsko tu-

reckie z obozu, a nazajutrz oznajmiono Kozakom
o warunkach traktatu z Turcy, i porozumiano si
z nimi co do ich powrotu do domu, do czego jednak

nie ze wszystkiem si zastosowali. Wojsko polskie

za
,
przebywszy most turecki, ruszyo we dwa dni

potem od Zwaca ku Kamiecowi (13 padz.). Taki

by koniec wojny, w której, jak poeta powiada, Bóg
sam hetmani. To te wielbi on go na zakoczenie

podniosym hymnem, w którym zanosi oraz baganie,

aby pokój teraz zawarty ku chwale jego wiecznie

trwa.

C ) Jakie s gówniejsze postaci tego poematu ?

Poniewa poecie w tym utworze, jak to wyej
powiedzielimy, gównie chodzio o zachowanie wier-

noci historycznej, wic nie postpi on tak, jak to

3
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zwykle czyni autorowie wikszych utworów pow^ie-

ciowych, wplatajc do historycznego zdarzenia uro-

jone wypadki i zmylone osoby, aeby tym sposo-

bem wypeni ramy swego obrazu i przedstawione

tam osoby ukaza nietylko w historycznem niejako

owietleniu, lecz take z ogólno ludzkiej strony, t. j.

odsoni nam wewntrzny stan ich duszy, ich osobi-

ste denia i sprawy, szczególnie sercowe, i wywoa
w ten sposób szereg wikajcych si sytuacyi i ko-

lizyi, jednem sowem: nie wymyli tak zwanej f a-

buy epicznej, i nie stworzy te bohatera epicznego,

t. j. gównej postaci, której los gównieby nas obcho-

dzi, na którbymy przela mogli wszystkie nasze

sympatye. Zato jednak wyprowadzi on na widok
szereg wydatnych postaci, naszkicowanych z pos-
gow niemal plastyk. Pierwsze miejsce midzy niemi

zajmuje:

Karol Chodkiewicz ^ ), hetman i wódz wy-
prawy chocimskiej, który „ma ju sa sob dziea nie-

miertelne". Sama powierzchowno jego nakazuje

poszanowanie. „Mars mu oczu, powaga z twarzy bije,

^) Jan Karol Chodkiewicz, syn Jana Hieronima, ad •

lainistratora Inflant, urodz. okoo 1560; wielki hetman
htewski, wojewoda wileski. Po ukoczeniu akademii
w Wilnie podróowa po Europie i walczy w szeregach
hiszpaskich przeciwko Holandyi. Po powrocie do kraju
bra udzia w rozmaitych walkach, w których si wsawi
jako wojownik, najwicej jednak przez wietne zwycistwo
odniesione nad Szwedami pod Kircholmem w r. 1605.
W rokoszu Zebrzydowskiego sta po stronie króla. Z pierw-
szej ony mia syna Hieronima, który umar, mafc lat 9.

Owdowiawszy, oeni si powtórnie z 20-letni ksiniczk
Ann Ostrogsk 24 hstopada 1620- Umar na wyprawie
chocimskiej 24 wrzenia 1621.
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•cho staro go przygniata, serca wielkoci si ciaa

nadpata". „Twarz usawszy powag," „na state-

cznym przed wojski krzepi si hadonie" (rumaku.)

Z modzieczym zapaem rzuca si w zgiek walki,

„swoich napomina, nieprzyjació bije, gdzie si tylko

obróci, lec gowy z szyje". Niemniej ochoczy jako

wódz, wci nastaje na to, „eby Turkom da pole

i Marsem otwartym z nimi si bi," ale komisarze

s innego zdania. Kierujc hufcami w polu, „widzi

dobrze, na co Turczyn godzi"; gdzie potrzeba biey
„i ukae, na czem co zaley". Dla podwadnych jest

agodny, w razie potrzeby jednak i surowy (VI 256).

Nie brak mu te rubasznego onierskiego humoru.

Gdy mu doniesiono o przechwakach Osmana, który

spodziewajc si zdoby obóz polski, zapowiedzia,

e bdzie u niego na obiedzie, odrzek: „Tylko nie-

chaj nie mieszka, niech nie kwasi grochu, bdzie

bigos gorcy z oowiu i prochu" (IV 170). Przede-

wszystkiem jednak cechuje go wielka mio ojczy-

zny i wielka pobono. Starym obyczajem nie poczy-

na adnego dziea wanego bez gorcej modlitwy do

Boga, codziennie w obozie sucha mszy w. i czsto

dusz wspiera „witym obrokiem". Taki sam duch

rehgijno-patryotyczny wieje z przemówie jego do

rycerstwa, w których je zachca pod hasem imie-

nia Jezusa do walki za ojczyzn i wiar. Szczegól-

nie pikny obrazek daje nam poeta o Chodkiewiczu,

który przed rozpoczciem walki odsoniwszy gow

,

przemówi do swych rycerzy, otoczony nagle jakby

blaskiem promiennej aureoli: ,zdao si, e ze so-
ca promie go ogniowy ogarn, e na gowie i na
skroni biaej wosy mu oszedziae (osiwiae) pomie-

niem gorzay" (IV 298). Jak y, tak i umiera Chód-
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kiewicz, z myl o Bogu, ojczynie, królu, egnajc
swe otoczenie, królewicza i Lubomirskiego, któremu

odda swoj buaw, i zacne rycerstwo, którego „m-
ne donie, z ognia go i najgorszej wyryway tonie".

Mamy tu wic typ wielkiego wojownika, wiel-

kiego obywatela polskiego, któremu tylko nie do-

staje rysów z ycia rodzinnego, bo dopiero mówic
o pochowaniu zwok hetmana, obmytych zami jego

maonki, wspomina o niej poeta. Drug odznaczajc
si osobistoci jest dodany Chodkiewiczowi za towa-

rzysza pracy.

Stanisaw Lubomirski^), mody, ale „go-

dzien pochway, z serca i roztropnoci", doskonay wódz.

*) Stanisaw Lubomirski, ur. 1583, podczaszy ko-
ronny, wojewoda ruski, póniej krakowski. Po wojnie
chocimskiej, w której dowodzi po mierci Chodkiewicza,
ofiarowali mu cesarze Ferdynand II i III po dwakro
godno ksic , której nie przyj, ale synowie jego

skorzystali w r. 1647 z przywileju tego, nadanego ich ojcu.

By bardzo pobony, fundowa klasztor Pijarów z kocio-
em na Spiu i w Winiczu, gównej rezydencyi swojej.

Kupi potem acut, z którego zrobi drug stolic Lubo-
mirskich. Umar w r. 1649. Mia trzech synów, z których
najstarszy, Aleksander Micha, wspomniany w poemacie
(Vni 45) umar w r. 1676. On to mianowa Jana Lip-
skiego, zicia poety w r. 1668 podwojewodzym w powiecie
sandeckim. redni Jerzy (1616—1667) by gow zna-
nego w historyi Polski rokoszu. Najmodszy Konstanty
Jacek, podczaszy koronny, wiat modo poegna (1665).
Jeden z synów Jerzego Lubomirskiego, a wic wnuk Sta-
nisawa, Aleksander, starosta sandecki, zmar modo w r.

1675 i pozostawi wdow, Ann Katarzyn z domu Sa-
pieank, z któr si potem oeni Jan Lipski, po mierci
drugiej swej ony, Zofii Potockiej.
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i hetman czuy (czujny), igra w nim krew, „bo mo-
do krzemizna (krzepka) adnych razów, adnych
szwanków na ciele nie zna", „jdrnie mu we lwiej

piersi serce ywe, im bliej czuje pole swej sawy
szczliwe", w kole Mars urodzony, . . . pod noga-

mi ko, widzc co ma za jedca, stad spokojnie

nie moe" (III 200). Gorc sw krew zdradza te
podczaszy i przez hard odpowied, któr" od siebie

daje wezyrowi, gdy Chodkiewicz wobec bezczelnej

jego propozycyi, „aby Polacy ich cesarza wiecznym
haraczem ubagali", nie da mu naleytej odprawy:

^Rychlej mu wosy spadn z opleniaej brody, ni
go takie na tern miejscu potkaj gody". „Jeeli nie

tchórz, tu na blizkiem boniu, — jeli chce, pieszo,

jeli, — czekam go na koniu, na ostrli kopi , na

pa.taszli goy?" (V 333). A dopiero widzie go, jak

pracuje w polu! Porwany wirem walki, „zanurzy si
w zastpach bisurmaskiej zgraje, przynuk ochoty

dodaje, . . . paaszem tureckiej dosiga posoki, zmiesza

ich, jak w kotle, jako w garcu kasz; sam konce-

rzem znacznego w oczu wszystkich basz obali;

to co ywo kole, siecze rzee!" Ulubiecem
poety jest Lubomirski, czyto jako Maopolanin i re-
niawita, czyto, e z powodu swej modoci, rycerskiej

postawy i ognistego zapau wicej odpowiada jego

ideaowi wodza bohatera, ni znkany staroci
i chorob Chodkiewicz. Nie dziw wic, e mowy,
które Lubomirski po zgonie Chodkiewicza jako nowo
obrany hetman wygasza, s wiernym wyrazem po-

j i pragnie poety, i e ten religijno - patryotyczny

nastrój, którym poeta, jak to póniej okaemy, sam
by przejty, przebija nietylko w modlitwie Lubomir-

skiego odmówionej przed starszyzn zaraz po obje-
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ciu buawy, ale take i w przemowie do rycerstwa,

podczas wkrótce potem stoczonej walki. Pobono
zreszt bya historycznym rysem w charakterze Lu-

bomirskiego, a wityni , któr w modlitwie lubowa
Bogu wystawi, rzeczywicie potem wraz z klaszto-

rem wybudowa (VIII 33). Po tej utarczce zaczto

energiczniej prowadzi rokowania pokojowe, i odtd
ju nie byo dla Lubomirskiego pola do popisu.

Do wybitniejszych postaci nale jeszcze:

Jakób Sobieski'), który „cho laty mio-

dy, do stopnia komisarza uprzedzi wielu starców, bo

nie zawsze u brody rozum bywa". Gównym jego

rysem charakterystycznym jest te ten rozum state-

czny, ta spokojna rozwaga, któr nawet Chodkiewi-

czowi zaimponowa, gdy tene los wyprawy cho-

cimskiej chcia narazi na niepewny wynik walki

w otwartem polu. W trudnych pooeniach, wyma-
gajcych dyplomatycznego taktu, wystpuje zawsze

Sobieski. Onto wysany zosta z Stanisawem Zóra-

wiskim kasztelanem beskim do królewicza Wady-
sawa, aby go do szybkiego pochodu ku Chocimiowi

') Jakób Sobieski, syn Marcelego, wojewody lubel-

skiego, ojciec króla Jana III, krajczy koronny, wojewoda
beski, ruski; kasztelan krakowski. Zygmunt III powie-
rzy jego stray arcyks. Maksymiliana, wzitego w niewol
pod Byczyn i osadzonego w Krasnymstawie. W wypra-
wie Chocim- kiej by sdziwemu Chodkiewiczowi dodany
do pomocy jako komisarz i zawar wraz z Zórawiskim
pokój z sutanem

;
podpisa te póniej w imieniu Wa-

dysawa IV pokój westfalski. Posiada rozlege wykszta-
cenie humanistyczne

; wada doskonale jzykiem aciskim,
którym opisa wojn chocimsk (ob. wyej, B. przyp. 1).

Wyda te opis dwóch podróy swoich po krajach euro-
pejskich w latach lb07 i 1613. Umar 1647.



WSTP. 19

spowodowa (III 373). Gdy Kozacy wskutek godu
ju chwia si poczli, przemówi do nich Sobieski,

„który tam mia przyjació niemao", i obietnic, e
im drugie tyle onierskiego myta z wasnych docho-

dów wypaci, ile da miaa rzeczpospolita", w wier-

noci utwierdzi. Sobieski nareszcie z Zórawiskim
o pokój z Turkami si ukada i w imieniu Lubo-

mirskiego traktat zawar.

S a h a j d a c z n y *), ataman kozacki, przedsta-

wiony jest z bardzo sympatycznej strony, niezawodnie

*) Piotr Konaszewicz fnie Konaszewski, jak go poe-

ta nazywa), syn ubogiego szlachcica Samborskiego, hetman

zaporoski, zwany take Sahajdacznym (Sajdacznym) od

koczana czyli sajdaka penego strza, który nosi na

plecach. Sawiony jest szczególnie w pieniach ludu ukra-

iskiego z licznych wypraw czarnomoratich, w których

zoy dowody nieustraszonego mstwa i rzadkiej zr-
cznoci w prowadzeniu tego rodzaju wojny. O poprzedza-

jcem jego yciu jednak niewiele mamy wiadomoci. Po
zawarciu tak zwanej ugody rasawickiej (w sierpniu 1619),

przez która. Kozacy zobowizali si w myl traktatu bu-

skiego (Cz. I w. 162) zaniecha wszelkich wypraw na

Turcy , wyruszy Konaszewicz z kilku tysicami Kola-
ków dla odbicia im upów i jasyru. Korzystajc z jego

nieobecnoci, zoya go z hetmastwa niezadowolona z tej

ugody czer kozacka i hetmanem swym ogosia niejakiego

Jacka Nierodowicza, od wielkiej brodawki na twarzy Boro-

dawk zwanego. By to zuchway kozak, pijanica widz-
cy w grabiey i rozboju waciwe zadanie kozaczyzny.

Wkrótce potem (w poowie czerwca 1620), odby si trzy-

dniowy zjazd Kozaków koo Kijowa, na który przyby
take pose królewski, aby wzywa ich pomocy w wy-

prawie chocimskiej. Pomoc t przyrzeczono (II 220),

oprócz tego wyprawiono do Warszawy poselstwo, na któ-

rego czele stan Hahajdaczny (nie jako hetman, lecz

jako jeden ze starszyzny), który mia królowi przedoy
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dlatego, e „dotrzyma wiary rzadkiej w kozackim

narodzie". Poeta powieci obszerny epizod jego

czynom, „z których wiat go zna" (III 271), pod-

noszc przy kadej sposobnoci jego dzielno i

przychylno dla rzeczypospolitej (III 735, IV 337,

V 215, VI 325, X 518).

Królewicz Wadysaw za to nie cieszy

si wielk syrapaty poety. Wyraa on si o nim

czsto ironicznie, cho pomimo zwoki w pochodzie

przyby na czas do obozu, czem si niemao przy-

czyni do pokrzepienia wojska na duchu. Choroba

bynajmniej nieudana nie pozwolia mu w walkach
wzi udziau, ale zajmowa on si szczerze losem

wyprawy i obecnoci swoj dobry wpyw wywie-

ra, jak to najlepiej okazuje skuteczna jego inter-

rozmaite proby Kozaków. Tymczasem wysa Borodawka
do Chodkiewicza pukownika Doroszek z oznajmieniem,

ze wojsko zaporoskie idzie ju ku Chocimiowi, aby stan
pod jego rozkazami (III 340). Lecz jeszcze przed przy-

byciem Doroszeki zjawi si w obozie Konaszewicz,
wiozc dla Kozaków przychyln odpowied od króla (21
sierp.). Zaraz po jego przybyciu wyprawili go hetmani na-

przeciw wojska kozackiego, które spodziewa si spotka
pod Stepanowcami. Ale po drodze natkn si na Tata-
rów, którym zaledwie si obroniwszy, nareszcie do swoich
si dosta. Niezadowoleni z rzdów Borodawki Kozacy
powitali go z radoci, i natychmiast obwoali na tego
miejsce hetmanem (III 670). Otrzyma on wtedy ran

,

która nie chciaa si goi, i w nastpnym roku (na wiosn 1622)
spowodowaa jego zgon. Co si tyczy Borodawki, pado
nu niego podejrzenie, e si zmawia z Turkami; Sahaj-
daczny wytoczy mu wic spraw przed koc kozackie,
które uznao go winnym i na mier skazao. Zosta
city 9 wrzenia 1621.
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wencya, gdy litewscy panowie po mierci Chodkie-

wicza nie chcieli z pocztku zgodzi si na wybór Lu-

bomirskiego (VIII 5). Poeta nie lubia Wazów, któ-

rych dynasty za obc uwaa. Gorzej jeszcze na

tem wychodzi ojciec Zygmunt III, który zreszt przez

sw obojtno dla tak wanej wojny zasugiwa
na to.

Obok tych osobistoci, biorcych w akcyi udzia

przewany, przesuwa si przed oczyma naszemi, jak

w kalejdoskopie, w chwilowych sytuacyach cay sze-

reg rycerskich postaci, „starych onych Sarmatów, . .

.

rzekby, e to ci wstali, z Bolesawem z trumny,

co elazne po kocach ojczystych kolumny stawiali",

których najpikniejszym typem jest

Jan Lipski *) „stary rotmistrz usarskiej dru-

yny, czteroma dorodnymi otoczony syny". Radzi

I ') Ws
czchowskieg

utwór powi

) Wspomniany tu Jan Lipski byJ dziadem starosty

izchowskiego, take Jana Lipskiego, któremu autor swój

utwór powici. W dotyczcej dedykacyi, która poprze-

dza poemat, wymienionych jest a omiu Lipskich. Z tych

dwom, Hieronimowi i Andrzejowi przypisywano z po-

cztku autorstwo tego utworu, o czem póniej bdzie mo-
wa. Poniewa midzy nimi niektórzy maj podobne imio-

na clirzestne, wic dla usunicia wszelkich wtpliwoci
podajemy tu ich rodowód, o ile si da zoy z rozrzu-

conych w tej dedykacyi i w poemacie wzmianek

:

1. Dziad Jan Lipski, dawny rotmistrz kwarciany (Dd. 33,

VII 294), poleg pod Chocimem (IX 277). —2. Tego syno-

wie: Hieronim najstarszy (Dd. 36, IX 224), Piotr mod-
szy (VI 119, IX 249), Andrzej (Dd. 53) i Jerzy (Dd. 59).

3. Do trzeciego pokolenia nale: Jan, starosta czchow-
ski, syn Hieronima i zi Wacawa Potockiego, i stry-

jeczni jego bracia: Jerzy (Dd. 65), który zgin pod
Batowem, i Andrzej (Dd. 92). Dalsze szczegóy o tej ro-

dzinie zob. Dd. przypisek 1, str. 53.
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on Chodkiewiczowi, który jak Agamemnon w Iliadzie

chcia dowiadczy swego wojska, aby kaza szubienic

„postawi, niechaj wisi, kto zamyla do dom!...

Pidziesit lat bez maa" krew przelewa ^,za mi
ojczyzn", e mu ,ju adnej rany, chybaby przez

blizn, ani szabla turecka, ani szwedzka kula"

z przodu zada nie moga! „Jak Leonidas drugi" leg

w obliczu synów równego mstwa dajcych dowody
(VII 293, IX 188).

Potnymi rysami jest te skrelony zgon ka-

sztelana poockiego Zienowicza (VI 172), który

gdy konia pod nim ubito, „siek, kogo móg, z po-

tem krew pijcy na poy, i uciekli poganie, a on

midzy trupem tak gstym sta, sparszy si na pa-

aszu supem, w tureckiej krwi po kostki . . . Dwa-
dziecia kilka ran odniós na swem ciele, i citych

i sztychowych", trzy dni y jeszcze wyniesiony

z pola walki, lecz powiada poeta, „nie umiera, nie

w wiecznym mier go mroku kryje, nie da mu
cnota umrze, która wiecznie yje!"

Po tureckiej stronie niema ani jednej osobisto-

ci, odznaczajcej si prawdziwem mstwem, oprócz

chyba budzyskiego baszy Karakasza, który nara-

ziwszy sobie przechwakami swemi wezyra, pad
ofiar swego zuchwalstwa i zawici obraonego ry-

wala, przypatrujcego si bezczynnie i z wewntrznem
zadowoleniem, jak Lubomirski, nacierajc na har-

dego miaka, „wraz go ostrym przez piersi konce-

rzem przewlecze, a ten mdleje i buat puci z rku
goy" (VII 165). Wszystkim tym dostojnikom ture-

ckim uprzykrzya si ju wojna, którzy widzc, e
Polakom nie dadz rady, i obawiajc si wikszych
klsk jeszcze z powodu nadchodzcej zimy, ubole-
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waj nad uporem Osmana i zmawiaj si poza ple-

cami jego, aby go skoni do zawarcia pokoju. Szcze-

gólnie intryguje w ten sposób zacna trójka, do któ-

rej nale: Wielki wezyr Dilawer, „dziadek zgrzy-

biay po ksie", któremu ze staroci „gowa si trz-

sie", dawny kum jego. wielki Mufty, takim samym
obciony wiekiem, któryby wola „zakrapia si

doma koziem mlekiem" i murzyn Kislaraga, „nocny

sekretarz u dworu", który sobie take „yczy jak

najprdszego do domu pospiechu, nie chciaby zimo-

wego z czarn skór blechu" (nie chciaby, eby mu
skóra od niegu pobielaa (VII 470—502). W ogóle

Turkom nie szczdzi poeta ujemnych rysów, z któ-

rych najczciej wystpuj: srogo, tchórzostwo,

chytro, przedajno i gupota.

Tyczy si to w wyszym stopniu jeszcze sa-

mego Osmana. Wizerunek tego wadcy, co siad „na

Achmetowym tronie, ledwie pierwsze progi dzieci-

stwa przestpiwszy", moe si i zgadza poniekd
w niektórych rysach z historycznym jego charakte-

rem, poeta zrobi jednak z niego karykatur, chcc
widocznie omieszy i poda w pogard tego gó-

wnego wroga chrzecijastwa.

„Gupi, nie wie, e równo modych ze starymi

mier upi,... dosy mia buty z natury, ale kiedy przy-

stpia ku tej opinia, któr w nim zauszni pochlebc

budzili, ju nie ziemi, samo niebo depce". Po kl-

sce cecorskiej ,jakoby na wciekym rozpasa umyle,

ju w Krakowie popasa, ju ko poi w Wile.... rad-

by z imieniem zagrzeb Polaki w mogile." Daremnie

go Mufty i wezyr Mustafa staraj si odwie od woj-

ny, pierwszego zaja, drugiego omal nie ubi (II 116).
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Ta duma, ta zacieko przechodzi u niego za

lada niepowodzeniem w bezsilny, dziecinny gniew,

ogryzie si, wosy na bie targa.... znowu si z jadu

puka i omdlewa, klnie, bluni, aje". Inn ra znowu
poniósszy haniebn klsk (VII 234), „trzy dni nie

jad.... ciao na sobie ksa, targa, szczypa". W gnie-

wie tym posuwa srogo swoj do dzikoci. Rozju.

szony z powodu mierci Karakasza, „zbiege hajduki

(Karakaszowe niedobitki) kae porba w oczach

swych na sztuki" (VII 231), a mszczc si na Koza-

kach, którzy zamknici w pieczarze, po walecznej

obronie godem zmorzeni wyj musieli, jednego

z nich, który do niego miao przemówi, „obnao-

nego potem przywiza do buku rozkae, i sam na-

przód ustrzel go z uku, po nim zaraz drugiego,

skoro zabi pici,... do pomsty... wojsku rozda osta-

tek" (III 649). Przy tem odwagi mu brak; gdy raz

Turcy zaczli ucieka, „osob gardzc cesarzow,

o jego si tak blizko ocierajc strzemi", strachem

zdjty, sam da drapaka, „wszytkichby chcia uprze-

dzi, wszytkichby min." Z powodu ograniczonego

umysu jest nad zwyczaj atwowierny i zabobonny;

osobliwie wieszczkom, wrókom, kuglarzom ,jako

anioom tak wierzy uprzejmie, i nikt mu uski z serca

lepego nie zdejmie" (IV 140). Komicznem jest jego

wyobraenie o powadze swojego majestatu, dla za-

chowania której przy uroczystych sposobnociach

siedzc nieruchomie, „jak bawan, jakby sztuk
balku zoconego kto postawi na katafalku... ni rk
ni nog nie rucha, ni gow, ni okiem, i chocia mu
mucha w nos lezie uprzykrzona, jej si nie oeni"
(X 240). Tak byo, gdy po zawarciu pokoju przyj-

mowa posów Sobieskiego i Zórawiskiego, który
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I

I

do niego mia przemow. Poeta tu si jeszcze nie

moe wstrzyma od tej uwagi: „...przed powag,

i sowa nie rzecze (Osman), tylko, eby wyrazi, co

go w sercu piecze, wzniósszy piersi do góry, we-

stchnie tak szkaradnie, e ledwo z majestatu owego

nie spadnie, jakoby rzek: nie takie miao by e-
gnanie..."

Pomimo przesady w charakterystyce osób, nie

mona jej odmówi pewnego realizmu. Jeeli wize-

runki tureckich dostojników nie odpowiadaj rze-

czywistoci, to s jednak takimi, jak sobie ówcze-

sny szlachcic polski wyobraa sutana i otoczenie

jego; co do polskich osobistoci za, które poeta na
swój sposób idealizowa, to nie wiele musz odbie-

ga od prawdy; gdy zapa wojenny, który je prze-

nika, zbliy je niezawodnie do tego ideau.

D) Jaka jest myl przewodnia i poetycka szata

tego utworu?

1. Wtpi nie mona, e autor Wojny Chocim-

skiej piszc swój utwór, chcia napisa poemat, i za

taki go rzeczywicie uwaa. Wida to ju z poety-

cznej formy, któr mu nada, a potem i std, e
usiujc zachowa cile wierno historyczn, uy
go przecie tylko jako rodka do wynurzenia rozmai-

tych uczu i myli, które w nim wzbudzi ten wielki

czyn dziejowy przeze opiewany. Cay ten poemat

bowiem jest przedewszystkiem wyrazem tej przewo-

dniej myli, która widzi posannictwo ówczesnego

rycerstwa polskiego w bohaterskiej obronie ojczyzny

i cywihzacyi europejskiej przed najazdem dziczy

wschodniej. Poeta wysawia wysoko bohaterów cho-
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cimskich, których dzielno przyniosa cilub naro-

dowi. Obok tej idei bohatersko-patryoty-
oznej przebija z poematu druga, moralna, d-
ca do odrodzenia szlachty, sprzeniewierzajcej si
zniewieciaoci swoj temu posannictwu, — przez

powrót do dawnej prostoty obyczajów. Z temi

dwiema ideami czy si trzecia, religijna, bo

taki charakter ma caa ta wojna, w której rycerstwo

polskie przelewao sw krew za wiar Chrystusa.

To te poeta na wstpie i w zakoczeniu zwraca

si do Boga, bagajc go, aby nie kara chrzecijan

za grzechy, dozwalajc tryumfowa bisurmanom,

a koczy dzikczynieniem za zwycistwo, które jest

dzieem wszechmocnej jego rki. Tak wic idea

Opatrznoci, czuwajcej nad losami Chrzecijastwa

i Polski, owiewa cay ten poemat.

2. Nie jest wic ten utwór czyst parafraz

czyli wierszow^anym przekadem Pamitnika Sobie-

skiego, jakby si zdawao z skromnej nazwy, któr
mu poeta nada, mienic go ,.Transakcyq Wojmj
Ohodmskief *) przettómaczon wierszem z tradycyi,

t. j. z opowiadania Jak. Sobieskiego. Pominwszy
bowiem opisy, czsto w swym rodzaju bardzo cha-

rakterystyczne i obrazowe, i liczne satyryczne ustpy,
które s wasnoci poety, tudzie przemowy, usty-

lizowane na wzór mów sejmowych i okolicznocio-

wych, i rozmaite uwagi (n. p. o przygotowaniach
do wojny, które s odgosem ówczesnych pogadanek

^) Transakcya znaczy tutaj tyle, co przeprowa-
dzenie, prjebieg. Cay tytu, w gucie owego czasu nad-
miernie rozwleczony i dziwacznie upstrzony, zob. wyej:
Przedmowa I. przypis. 10.
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szlacheckich o sprawach poUtycznych, — powplatal

poeta kilka epizodów, zaczerpnitych zapewne z tra-

dycyi, a nawet poprzestawiaj niektóre wypadki, wi-

docznie ze wzgldów artystycznych. Co si tyczy

zbocze, niekiedy zbyt rozwlekych, to z wyjtkiem
poopuszczanych w tern wydania wycieczek na pole

erudycyi, wiksza cz z nich skada si z obraz-

ków penych ycia i dowcipu, bdcych wiernem

odbiciem ówczesnego spoeczestwa. W nichto

poeta staje si gawdziarzem, którego mile suchamy,

albo te satyrykiem, który w tym rodzaju poezyi

nie pozostaje w tyle za najlepszymi pisarzami pó-

niejszej epoki. Jeli wic te odstpienia od rzeczy

s artystycznemi uchybieniami, to wynagradza je

nam poeta w inny sposób. W tychto satyrycznych

ustpach tryska humor domorosy, co prawda ru-

baszny, i czsto racy pospolitoci wyraenia, oso-

bliwie gdy wplata przysowia wzite z ust prostego

iudu^), lub dobiera porówna, wychodzcych rzadko

po za sfer powszedniego, t. j. gospodarskiego lub

myliwskiego ycia; mniej jeszcze przebiera w so-

wach, gdy z dotkliw ironi i ostrym sarkazmem
wytyka przywary swego spoeczestwa, do których-

to wynurze mieszaj si nieraz wybuchy oburzenia

i gorzkiego alu. Czasem te podnosi si nastrój

poety do wyyn szczytnego liryzmu, mianowicie,

gdy przejty uczuciem religijnem zwraca si w prze

mówieniach do Boga. Najefektowniejszymi s atoli

bezsprzecznie, jak to ju wyej bya o tem mowa,
opisy scen wojennych, uderzajce niekiedy si wy-

sowienia i plastycznoci rysów. Wprawdzie i tu

') N. p. „tak z niechcenia zjada baba prosi" (III 709.)
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poeta psuje czasem wraenie uyciem jakiego try-

wialnego zwrotu, osobliwie gdy o Turkach mówi,

ale w caoci daje nam zwykle obraz porywajcy
swym realizmem.

3. Poemat ten napisany jest tak zwanym bo-

haterskim trzynastozgoskowym wierszem, majcym
po siódmej zgosce redniówk, t. j. przedzia w wier-

szu, polegajcy na tem, e na t gosk przypada ko-

niec dwu- lub wicej-zgoskowego wyrazu, który do-

zwala czytajcemu zawiesi gos na chwil z powodu
logicznego przestanka na tem miejscu zdania. Przed

redniówk moe zreszt stad i jednozgoskowy, ale

nieakcentowany wyraz. n. p.

Sam tylko Osman nie pi,
|
pacze, biada, nóci,

(Woj. Ch. I 168).

Siódm zgosk tego wiersza stanowi wyraz
pi, nie majcy adnego akcentu.

W Wojnie Chocimskiej spotykamy jednak

bardzo czsto wiersze, w których redniówk po-

przedza wyraz jednozgoskowy, wymagajcy grama-

tycznego, a nawet syntaktycznego akcentu:
JL JL U. \ JL J-

„Ju mil tylko od Jass j roztoczy nad Dzie"...

(W. Ch. I 129).

„Rozpierzchn si jako dym, | a ci w swojej sile"

(W. Ch. I 324).

Wiersze z tego rodzaju redniówk, (chód moe
nie z umysu tak zoone), przyczyniaj si w pe-

wnym wzgldzie do urozmaicenia metrycznej budo-

wy poematu.

W rymowaniu zdradza poeta nadzwyczajna
atwo, cho pod tym wzgldem za wiele sobie
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nieraz pozwala swobody: w razie potrzeby zmienia

pisowni, a z ni i brzmienie wyrazów, przestawia

dowolnie szyk w zdaniu, lub skada rym z dwóch

jednozgloskowych wyrazów, nie troszczc si o to,

czy co do akcentu zgadzaj si z odpowiednim ry-

mem, n. p. „Koció— poció^\ „kula — Moskula" {zdim.

Moskala), „chc bi— trbi', „mostu — postu"' i t. p.

4. Pod wzgldem jzyka posiada ten utwór

cechy wJaciwe swojemu czasowi. Polegaj one

gównie na odmiennym sposobie urabiania niektó-

rych form gramatycznych (n. p. wilcy zam. wilki,

koniech zam. koniach, wzów zam. wezicij); na uy-
waniu form dzi ju wyszych z uycia (n. p. dwie

strzel zam. strzay), na rónicach w temacie {czesie

zam. czasie) i znaczeniu wyrazów (n. p. zabiegi

zam. zagony, czuy zam. czujny). Archaizmów t. j.

wyrazów zupenie przestarzaych (n. p. wier zam.

zaiste; oblazem, zam. kup), spotykamy niewiele;

niema te w tym poemacie waciwych makaroni-

zmów, t. j. frazesów z aciskiego jzyka ywcem
wzitych, których wówczas w poezyi wogóle si
wystrzegano, — ale za to nie brak wyrazów obcych,

pochodzcych z jzyka aciskiego, czasem naw^et

z francuskiego i innych. W skadni daj si spostrze-

ga take pewne waciwoci, bd indywidualne,

bd wspólne wszystkim pisarzom tego wieku ^).

5. Dla uzupenienia charakterystyki tego utworu

wypadaoby powiedzie jeszcze, czem on jest waci-
wie, t. zn. do jakiego rodzaju poezyi zaliczy go

naley. Zapytywano ju o to nieraz i rozmaicie na

^) Zdarzajce si w poemacie rónice jzykowe
objanione s w przypiskach pod tekstem.

4
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to odpowiadano; co zreszt naturaln jest rzecz,

skoro autor, jak widzielimy, majc na wzór innych

poetów epicznych tego okresu gównie prawd histo-

ryczn na oku, niewiele kierowa si artystycznymi

wzgldami w kompozycyi swojej i zupenie podda-

wa si chwilowemu nastrojowi, zmieniajcemu si

raz po raz pod natokiem nasuwajcych si wspo-

mnie i rozmyla. Skutkiem tego i Wojna Chocimska,

przez pierwszego wydawc bohaterskim poematem

nazwana, nie nadaje si nawet do cisego systema-

tycznego okrelenia. Dowodz tego najlepiej sdy
trzech znamienitych krytyków o tym utworze, które

tu przytaczamy, nie wdajc si w dalsze wywody

co do tej kwestyi:"

Pierwszy z nich*) powiada, e Wojna Chocim-

ska nie jest niczem innem, jak tylko upoetyzo-
wan history; przyznaje jednak autorowi ta-

lent tak wielki, e „odtworzona przez niego prze-

szo zmartwychwstaje w peni ycia z dziaajcemi
postaciami w obrazach o wybitnym kolorycie w ry-

sach oryginalnych nacechowanych wdzikiem lub

humorem". Drugi ^) widzi waciw zalet Wojny
Chocimskiej w gorcym liryzmie, rozlanym po ca-

xym utworze, który jest wyrazem chci wysowienia

czynów dokonanych na polach chocimskich, a wic
idei patryotyczno -bohaterskiej, czcej si cile
z religijn, jak to ju bya o tem mowa. Poeta za-

tem „wypiewa nie epopej, na którejby si za-

may byy jego siy, ale wielki pean (pie) zwy-

*) Spasowicz W., Dzieje literatury polskiej, Warsz.
1885 str. 127.

^) Becikowski A.. Wacaw z Patoka Potocki. (Prze-

gld polski 1868 T. III).
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•ciski, podobny do Pindarowych hymnów, treci
mieszajc w sobie epos i liryk*. Trzeci ^) nareszcie

oceni ten utwór temi sowy: „W ramaci powanego
religijno-rycerskiego poematu mieci si olbrzymich

rozmiarów gawda, przeplatana satyrycznymi obra-

zami, filozoficznemi rozumowaniami, panegirykami,

kazaniami, mowami i modlitwami, — gawda wzno-

szca si chwilami do podniosoci epopei, a znia-

jca czsto bardzo do trywialnoci anegdoty, facecyi".

Dalej wypowiedziane jest jeszcze zdanie, e cay
ten poemat jest tylko bogat i rónobarwan illu-

stracy trzech (wyej wspomnianych) idei wzniosych,

na których polega waciwe pikno jego, i które

w nim przebija mimo niezdarnej formy, stanowic
dla gbszych umysów ródo prawdziwej rozkoszy.

Wszyscy trzej krytycy przyznaj wic, cho
kady w innym kierunku, utworowi temu niepospo-

lit warto poetyczn; my za z swej strony doda
jeszcze musimy, e caa nasza literatura klasyczna

od Kochanowskiego a do Mickiewicza nie posiada

ani jednego poematu znaczniejszych rozmiarów, któ-

ryby na czytajcym go ze zrozumieniem uczyni
w caoci podniosejsze wraenie.

E) Kto jest autorem tego poematu i co wiemy o yciu
i pismach jego?

Dzi to pytanie, kto ten poemat napisa, susznie

moe si wyda zbytecznem, skoro ju wiemy, e
autorem jego jest Waciaw Potocki; ale inaczej to

^) Chlebowski Bron., Wacaw Potocki jako autor

Wojny Cho.
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byo przed kilkudziesiciu laty, gdy rkopis tego.

utworu po dwuwiekowem prawie zapomnieniu od-

naleziony zosta; brakowao mu bowiem karty tytu-

owej, a poniewa nazwisko autora w poemacie ni-

gdzie nie jest wymienione, wic domylano si
z pocztku, e napisa go Hieronim Lipski'), ojciec

Jana Lipskiego, starosty czchowskiego, którego poeta,

przypisujc mu swój utwór, na wstpie dedykacyi

synem nazywa '). Lecz ju pierwszy wydawca spo^

strzeg w dedykacyi to miejsce, z którego wido-

cznie wypywa, e Hieronim Lipski umar przed na-

pisaniem poematu (Dd. 40); wnoszc jednak myl-

nie z niektórych wskazówek, przypisa autorstwo

tego utworu jego bratu, Andrzejowi, który by wic
stryjem starosty Jana Lipskiego. Dopiero w kilka

lat potem wykaza Karol Szajnocha w gruntownym
wywodzie *), e istotnym twórc poematu nie jest

nikt inny, jak tylko znany ju jako celniej szy pisarz

owego wieku Wacaw Potocki, którego inne dziea zdra-

dzaj w stylu i w sposobie wierszowania uderzajce

podobiestwo do Wojny Chocimskiej. Zreszt o An-

drzeju Lipskim jako poecie nikt nic nie sysza,

a w samej dedykacyi s miejsca, z których wida,,

e Jan Lipski nie by synowcem, lecz ziciem poety

(Dd. 29, 30 i 194). Skdind za wiadomo, e córka

poety Wacawa Potockiego bya on Jana Lipskiego.

W drugiem wydaniu wysza Wojna Chocimska pod

') Zob. Wstp, C) przypis. 5.

*) Dedykacy t, poprzedzajc poemat, umiecilimy
w tern wydaniu zaraz za Wstpem.

"*) Szkice historyczne, Warszawa 1876. T. I.

str. 246.
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wlaciwem nazwiskiem autora. Niniejsze skrócone

wydanie jest trzeciem z rzdu*).

Do niedawna byJy wiadomoci nasze o Waca-
wie Potockim bardzo szczupe; dopiero w ostatnich

czasach wyszy na jaw rozmaite szczegóy, doty-

czce stosunków tego poety, które pozwalaj na zo-

enie sobie o wiele dokadniejszego obrazu ycia
i charakteru jego ').

1. Wacaw Wadysaw z Potoka Potocki, herbu

reniawa, urodzony w r. 1623 w WoU ueskiej *),

w powiecie bieckim (dzi gorlickim), pochodzi z da-

wnej, rednio zamonej rodziny aryaskiego wyzna-

nia. Ojciec Adam, oeniony z Zofi z Przypkowskich,

mia trzech synów, z których najstarszy Jan by
potem stolnikiem bielskim, a redni Jerzy sdzi
krakowskim. Nasz poeta by najmodszy. Gruntowne
wyksztacenie klasyczne, które zdradzaj jego utwory,

naby prawdopodobnie w jakiej prywatnej szkole

aryaskiej, bo wstp do akademii krakowskiej by
dla aryanów zamknity.

*) Blisze szczegóy dotyczce historyi tego poematu
zawieraj przedmowy.

*) Szczegóy te odszuka prot*. Jan Czubek w bieckich

i krakowskich aktach grodzkich i ogosi je w Archiioum dla

hist. i lit. wyd. akademii umiejtnoci. Tom VIII, 1895.
®j Dotychczas podawano un jako miejsce, a rok

1622 jako rok urodzenia poety, ale un trzyma wtedy
jeszcze dziad poety, oddawszy ojcu jego Wol uesk,
tam si wic dzieci tego porodziy. Rok urodzenia spro-

stowa prof. Czubek na podstawie daty intercyzy lubnej.

Co do nowszej wersyi, wedug której Potocki miaby si
urodzi w r. 1620, zob. Ej przypis. 23.
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/

Po ukoczeniu studyów wróci do domu i za-

j si wspólnie z bratem Jerzym gospodarstwem

w odziedziczonym po mierci ojca i dziada majtku.

Brat Jan obra^ zawód wojskowy, i przeszo 20 lat

suy ojczynie w rónych wyprawach. Do podziau

majtku przystpili bracia dopiero w trzy lata po

objciu swego dziedzictwa, co chlubnie wiadczy
o ich zgodzie rodzinnej. W pamitnym roku 1648

oeni si z Katarzyn Morsztynówn, córk Stefana

Morsztyna, starosty kowalskiego. Po roku urodzia

mu si córka Zofia, w r. 1651 starszy syn Stefan,,

a w r. 1661 najmodszy Jerzy. adne z tych trojga

dzieci nie doyo lat trzydsiestu. Wypadki roku 1651

powoay go do obrony zagroonej ojczyzny. Rzuca-

jc ognisko domowe, przyczy si do pospolitego-

ruszenia i wzi udzia w trzydniowej bitwie pod

Beresteczkiem (28, 29 i 30 czerwca), suy te w hu-

sarskiej chorgwi, jak si zdaje i w nastpnych
dwóch latach Podczas najazdu szwedzkiego musia,,

jak wielu innych, uchodzi za granic i schroni si
najprawdopodobniej na Wgry; wróci jednak z ko
cem roku 1655 do kraju.

Dotychczas sdzono do powszechnie, e duch

poetycki w Potockim obudzi si dopiero w póniej-

szym wieku. Wprawdzie ju J. J, Kraszewski zwró-

ci uwag na jeden krótki epiczny utwór Potockiego

który mia by napisany jeszcze w r. 1652, ale pra-

wdziwo tej daty nie zostaa stwierdzona; podniesiono

nawet do powane zarzuty przeciw niej '). Nie-

'') Jest tu mowa o poemacie: Smutna przygoda
i mier, zao.lhca Wirginii, dziewicy rzymskiej i t. d.^

z którego Kraszewski w 1 tomiku swego Ateneum umie-
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dawno jednak ogJoszone zostay wyjtki z niedru-

kowanych dotd rkopisów Potockiego, z których

jeden zawiera nastpujcy ustp *):

Wygldajc miertelnej reszt niedogi (niemocy),

Stare pisma i swoje przegldaem ksigi,

Midzy ktoremi widzc bogdaj nie najpierwsze,

Zoone o onierzu Chrystusowym wiersze,

Które przed lat czterdziestu, jeli dobrze pomnie,

Czytajc sia (wiele) starzy rozumieli o mnie . .

.

Poniewa poeta to pisa na schyku ycia, co

"ajpóniej w r. 1696, wiechy z tego wynikao, e
ju okoo r. 1656 dowiadcza si swoich na polu

poezyi rehgijnej. Na kady sposób powstaa tez

pewna cz jego fraszek, t. j. artobliwych wierszy,

których zbiór wyszed pod tytuem Jovialitales do-

piero w r. 1747, przygodnie przy rozmaitych wesoych
okolicznociach jeszcze za modu.

Uchwalona na sejmie w r. 1658 tak zwana
konstytucya przeciw aryanom, nakazujca im do

trzech lat wysprzeda i wynie si z kraju, spo-

wodowcia Wacawa wraz z brami do przejcia na
ono katolickiego kocioa. Odtd ju szczerze i gor-

oi wyjtki
,
podajc zarazem i ów rok napisania tego

utworu, którego tre wzita jest z historyi rzymskiej

z czasów decemwiratu. Na podstawie jednej zwrotki, w któ-

rej poeta czyni alluzy do mierci swych dzieci, wnosi
Piotr Chmielowski w Studyach i szkicach z dziejów litera-

tury polskiej, Kraków 1886, serya I (str. 174), e poemat
ten powsta ju po r. 1673. (Zwrotka ta moga byó jednak
i póniej dodana). Por. Przedmowa I. przyp. 11.

*) Bibl. warsz. Rok 1896. Tom III. A. Bruckner,
Ostatnie lata Wacawa Potockiego str. 26.
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liwie wyznawa wiar katolick, chocia ona jego

duszy czas jeszcze pozostaa aryank, co dla obojga

stao si ródem wielu przykroci; wytaczano im

bowiem liczne skargi i dorczano pozwy o aryanizm,

póki wreszcie Potocka, znkana przeladowaniami,

nie nawrócia si na wiar katolick. Nastpio to

dopiero po roku 1675. W tychto czasach ukada
prawdopodobnie pod wieem wraeniem nawróce-

nia swego niedawno ogoszone „Pieni poku-
tne", z których si dopiero dowiedziano, e si uro-

dzi aryaninem '). Okoo roku 1666 napisa te swoj
Argenid druk. w r. 1697, która jest wierszowa-

nym przekadem wielkiego dydaktycznego romansu,

napisanego po acinie proz przez Szkota Barclaya.

Obok prac literackich, którym si oddawa
w chwilach wolnych od zaj gospodarskich, bra
te czynny udzia w publicznem yciu, czem sobie

takie zaufanie u szlachty pozyska, e w roku 1667

na sejmiku w Proszowicach sdzi skarbowym z wo-
jewództwa krakowskiego obrany zosta. Wkrótce
potem ofiarowa mu starosta biecki Franciszek Szem-
bek intratny urzd podstarociego bieckiego. W Pro-

szowicach te pozna starost czchowskiego, Jana
Lipskiego *"), za którego w r. 1669 wyda córk sw
Zofi, i którego jak syna pokocha. Najlepiej wiadczy
o tem wspomniana ju kilkakrotnie wyej dedykacya,
w której poeta z prawdziwem uwielbieniem wy-

®) Pieni pokutnych 10 i i n n y c h 5 (przewa-
nie take o religijnym nastroju) ogosi J. K. Plebaski
w Bibl. warsz. 1890, tom IV str. 321. z tak zwanego
rkopisu Trbeckiego. (Wirydarz poetycki 1675).

^°) Zob. przypisek 1 do tytuu Dedykaeyi str. 53.



sawi zalety i zasugi swego zicia. Serdeczny tcn

stosunek pozwala wnosi, e i poycie modej pary

byo szczliwe. Oddziaywcio to bez wtpienia ko-

rzystnie i na umys poety, — bo wanie w tym
czasie, t. j. 31 grudnia 1670 ukoczy sw Wojn
C h o c i m s k ^^), nie przeczuwajc nawet, e mu
z pomidzy wszystkich, tak licznych dzie jego naj-

wiksz saw zjedna u potomnoci!

Tak wic w ywocie poety dobiega do koca
pierwszy okres, którego schyek stanowi najszcz-

liwsz por jego caego ycia, bo prócz pojawiaj-

cych si jeszcze od czasu do czasu chmurek, przy-

pominajcych niezaatwion spraw aryanizmu w ro-

dzinie, nic wtedy nie mcio jego spokoju. Rzeczy-

wicie, odbywszy za modu bez szwanku lecz nie

bez zaszczytu kilka wypraw wojennych, posiadajc

powaanie wspóobywateli, spogldajc z zadowole-

niem na mnoc si fortun, cieszc si widokiem

ssczcia rodziny, znajdujc rozkosz duchow w poe-

tyckiem tworzeniu: czegó móg pragn jeszcze,

prócz trwaoci tego stanu pomylnego ?

2. Niestety! niedugo mia trwa ten bogi spo-

kój. Ju w r. 1672 zawisa nowa burza nad Polsk:
sutan Mahomet IV wypowiedzia Polsce wojn. Ta-

tarzy rozpucili swe zagony a pod Biecz, w którym

Potocki z urzdu swego jako podstaroci przesiady-

wa musia, a w nieobecnoci jego niegodziwy s-
siad, dobrawszy sobie wspólników, których za Ta-

tarów poprzebiera, urzdzi sobie dla psoty najazd

na dwór w uny, wielkiego strachu nabawiajc

11
) Zob. wyej : Przedmowa do 1 wyd. przypisek 8.
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rodzin poety i wszystkich domowników. Ale daleko

cisze próby gotowaa mu przyszo zowroga,

wkrótce bowiem uderzy mia w niego straszny cios

zawistnego losu, za którym posypay si inne, jeden

po drugim Gdy wszystko, co lepszym byo oywione
duchem, w r. 1673 gotowao si do wojny, majcej
zmaza wie hab buczackiego pokoju "), poci-

gn te i najstarszy syn Potockiego Stefan na wy-
praw chocimsk^ ^), z której ju nie mia powróci.

Nie poleg w walce, lecz rozchorowawszy si ju po

skoczonej kampanii wskutek trudów obozowych,

którym wty jego organizm nie móg wydoa,
umar w grudniu 1673, pograjc ojca w niewy-

sowion ao, której wyrazem s jego P ery ody
na mier syna Stefana, przypominajce form,
a miejscami take i rzewnoci nuty Treny Kocha-

nowskiego, którym jednak w ogóle nie dorównuj.
W kilka lat potem (1677) zgasa w kwiecie wieku
córka poety i dwoje wnuczt po niej. I po tych

bolesnych stratach szuka ulgi w poezyi, skd po-

wstay jego Treny po stracie dziecka, napi-

sane w r. 1679, lecz nieznane jeszcze w literaturze,

bo spoczywaj dotd midzy niedrukowanymi rko-
pisami Potockiego, przechowanymi ze zbioru Zau-

*^) Zawarty zosta 18 padziernika 1672. Polska
utracia Podole z Kamiecem, które si stao paszalikiem

tureckim, i zobowizaa si paci Turcyi 22000 dukatów
rocznej daniny, cz Ukrainy odstpiono kozakom.

^') Druga ta wyprawa chocimska zakoczya si
wietnem zwycistwem Sobieskiego odniesionem nad Tur-
kami 11 padz. 1673, których obóz zdobyto. Bronili

si oni w tych samych okopach, które w r. 1621 zajmo-
wali Polacy.
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skiego w publicznej bibliotece petersburskiej^*), OcMo-

nwszy nieco z alu, wziJ! si zapewne do pisania

innych wierszy, mianowicie religijnych, z których

n. p. jeden zbiór podtytuem: Nowy zacig pod
chorgiew star tryumfujcego Chry-
stusa, wydrukowany w r. 1698, napisany by mia
w r. 1680 '^). W czasie tych szybko po sobie nast-

pujcych wypadków mierci w rodzinie usun si
Potocki zupenie od ycia publicznego, zoy nawet

urzd podstarociego (1674) pod wraeniem zgonu

syna. Nie móg pozosta jednak obojtnym, gdy mu
król Jan III w r. 1678 konferowa godno podcza-

szego, przez co zosta dygnitarzem wojewódzkim;—
ten dowód aski królewskiej moe nawet zastana-

wia cokolwiek, jeli zwaymy, e poeta, gorcy
niegdy stronnik Lubomirskiego, podobnie jak ogó
szlachty województwa krakowskiego, nietylko, — e
nie by w pooeniu pozyskania sobie sympatyi So-

bieskiego, który wówczas stojc po stronie króla,

zwalcza rokoszan, ale nawet móg go sobie zupenie

zrazi wierszem swym: „Sati/ra na senat w r. 1665

w sprawie Lubomirskiego'', w którym Sobieskiemu

nie szczdzi ostrych i zoliwych przycinków ^^).

^*) Zob. Szkice historyczne Szajnochy, tom I Warsz.

1876, str. Zb8, gdzie s wyliczone rkopisy Potockiego,'

które si znajdoway w bibl. Zauskicii.
'*) Szajnocha, Szkice hist. Warsz, 1876. I 258.

Druga cz tego tytuu jest taka: „aosna historya

krwawej m^ki i niewinnej mierci Chrystusa Pana.''

'*) Wiersz ten umieszczony jest w rkopisie, znaj-

dujcym si w Bibliotece Ossoliskich pod 1. i uw, 1823. --

O Jerzym Lubomirskim bya wzmianka w przypisku 2 do

Wst. C). — W rokoszu tym (1664—1666) rozchodzio
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Prawdopodobnie wic spotka Potockiego ten zaszczyt

wskutek rozgosu, jakiego nabray znane ju w szer-

szyci koach, cho niedrukrowane jeszcze utwory jego,

midzy którymi znajdowa si moe jaki wiersz po-

chwalny, na cze króla-bohatera uoony, n. p. taki,

jak: Nowy Merkuryusz, krótki wiersz, opiewa-

jcy zwycistwa króla Jana III, które poprzedziy

odsiecz Wiednia*'), napisany w r. 1672. Odwzaje-

mniajc si przeto po swojemu, zoy poeta przy

sposobnoci imienin króla (24 czerwca 1678) i wnet
potem nastpujcych maonki jego Marysieki (2 lip-

ca) królewskiej parze hod w wierszu zatytuowa-
nym: Pena (t.j. czasza, nalana „yczliwemi woty",

z któremi jako podczaszy „stawia si do króla", aby

speni jego zdrowie). Powinszowanie to wydruko-

wane zostao w tym samym roku.

Pozosta wic Potockiemu tylko jeden syn Jerzy,

na którego przela ca mio rodzicielsk, rokujcy
najlepsze nadzieje. Korzystajc z przychylnego dla

siebie usposobienia króla Jana III, wyjedna dla syna

umieszczenie na dworze w charakterze pokójowca
królewskiego. Otwieraa si zatem przed modym
Potockim wiele obiecujca przyszo, która i pod

wzgldem rodzinnego szczcia jak najprzyjemniej

si gównie o to, e król Jan Kamierz chcia za ycia
swego przeprowadzi elekcy swego nastpcy najprzód na
Litwie. Przeciw temu wystpia przedewszystkiem szlachta

krakowska z marszakiem Lubomirskim na czele, którego

popiera take dwór austryacki. Skoczyo si na tern, e
król ustpi, a Lubomirski króla przeprosi.

*') Zwycistwa te opowiada pose z placu boju,

którym jest boek Merkury, poecie przebywajcemu
w Szczebrzeszynie.



VSTP.

si zapowiadaa; polubi bowiem w r, 1682 (a wic
liczc dopiero 21 lat), szesnastoletni Aleksandr

Rociszewsk, córk róaskiego podstolego Seba-

styana, waciciela dwóch piknych wiosek, z któ-

rym poeta by przez' on spowinowacony, gdy
matki modego stada byy Morsztynówny z domu,

(spokrewnione z sob w trzecim stopniu). Mae-
stwo to uoone przez obustronnych krewnych, na-

lecych do familii Morsztynów, nie byo po myli
podstolego Rociszewskiego rodziny, szczególnie brata

Aleksandry (modszego jeszcze od niej) , któremu

o to chodzio, aby po ojcu ' niedawno zmarym,
zatrzyma obydwie wsi. Przyszo te w kil-

kanacie dni po lubie do gwatownej sprzeczki

midzy szwagrami, w której Jerzy, uniesiony gnie-

wem, Rociszewskiego tak silnie ci w gow kor-

dem, e tene na trzeci dzie umar. Tak wic sta-

si zabójc ów modzieniec, któremu si umiecha
zdaway losy, a teraz grozia co najmniej infamia

i bannicya! Sprawa o to zabójstwo toczya si naj-

przód w Piotrkowie, a potem w trybunale lubelskim,

w którym zapad wyrok skazujcy Jerzego na rok

i sze niedziel wiey, do której mia wnij za

cztery tygodnie '*). Ówczesne stosunki pozwalay
podczaszycowi w ten sposób odwlec wykonanie wy-
roku, e si zacign do wojska koronnego jako

towarzysz husarski, przez co przeszed pod juryzdy-

kcy hetmask. Tymczasem czyni ojciec nieszcz-

' *) Bya to kara gorsza, ni dzisiejsze dugoletnie

cikie wizienie, bo skazany nie otrzymywa nic prócz

chleba i wody, i przesiedzie musia w ciemnym wilgo-

tnym lochu podziemnym.
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liwy usilne starania, aby syna ochroni od sromo-

tnej kary. Najprzód uzyskai tyle, e król zoon
przeze godno podczaszego konferowa modemu
Potockiemu (1683), przez co tene niejako podniesiony

zosta w opinii szlachty, a potem uchwalono na sej-

miku proszowskim poleci posom, aby na sejmie

wnieli instancy (t. j. prob) o relaksacy (daro-

wanie) wiey Jerzemu Potockiemu (1688). Nie do-

czeka si jednak tego uaskawienia, gdy w r. 1690

umar na wyprawie tureckiej.

3. Ani ona, ani bracia Potockiego ju w tym
roku nie yli. O tych bolesnych stratach i osamo-

tnieniu swojem tak mówi poeta:

Nie strza po ostatnim synu, lecz oszczepem
Wpó serca przebodzony, juzem si sta lepym,
Oczy zami spyny, jeszcze mog wzdycha,
Mog ryczc m staro do grobu popycha.
Miaem on, mia braci, syny wychowane,
Nie przestaa mier ran zadawa za ran,
Aem sam jeden zosta, otoczony alem '^).

Jedyn osod tej smutnej staroci byy pozo-

stae po Jerzym wnuczta '^^) i synowa Aleksandra,

która „mimo fortuny i urody" nie wysza ju za

m, lecz oddana wychowaniu dzieci i zajta zarz-
dem majtku, opiekowaa si skoatanym starcem,

*®) Ustp ten wyjty jest z dziea Potockiego Poczet
herbóic.

^"J Wadysaw i Helena Potoccy. Wadysaw zo-
sta pukownikiem, dzieje Heleny opowiedzia Bartosze-
wicz, w „Szkicach z dziejów saskich.-^ Umara w r. 1762.
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I

zjedajc od czasu do czasu ze swych Sdziszowie,

gdzie z dziemi rezydowania, do uny. Z wdzi-

cznoci za to przywizanie, powici jej poeta swój

utwór, napisany ju po r. 1691, a wydany w r. 1697

pod tytuem S y 1 o r e t (romans wasnego pomysu
peen dziwnych przygód i awantur, podobnie jak

Argenida, lecz bez dydaktycznego pierwiastku) . Dwaj

serdeczni przyjaciele jego, Andrzej ydowski, sdzia

i stolnik krakowski, równie poeta, któremu nieraz

swe wiersze przesya, i szwagier Wadysaw^ Mor-

sztyn, starosta kowalski, mieszkali za daleko, aby

si móg czsto z nimi widywa; musia wic osta-

tek dni swoich przey w osamotnieniu, lecz nie

w bezczynnoci, cho ju prawie nie wychyla si
z domu. Krztajc si jak dawniej pilnie koo go-

spodarstwa, przepdzi reszt czasu, przerywanego

czsto odwiedzinami goci z ssiedztwa nie zawsze

przyjemnemi^*) na przegldaniu, przerabianiu i do-

penianiu dawnych prac swoich, i na pisaniu nowych,

w których wylewa ale na srogi los swój i wynu-
rza skargi na chylc si do upadku spoeczno
szlacheck. Nie poddawa si jednak smutkowi, lecz

opanowawszy ao, odzyska wnet równowag
i pogod umysu, czego dowodem ostatnie jego

^') O jednej takiej wizycie tak poeta opowiada
w swoich Przypowieciach : (Bibl. warsz. 1896, T. III

sir. 18):

Much zabiwszy pokój, ale co za rada.

Majc niedyskretnego o miedz ssiada?
Co je, co pi, to mniejsza; bo kuchni naley,
Lecz kiedy przyjechawszy na karku mi ley.

Sied z nim, eby nie tskni, baw, praw, bo inaczej

Oszczeka ci ...

.
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utwory, pobyskujce wród rzewnych wspomnie
waciwym jemu humorem i rubaszn, artobhw
satyr. Zadziwiajc jest przytem owa niepospoUta

podno i wieo umysu, której ju u schyku
ycia da dowody. Oprócz wspomnianego wyej Sy-

loreta ukada i przerabia równoczenie rozmaite

inne utwory. Midzy innemi napisa w tym okresie

ycia : Poczet herbów szlachty korony
polskiej itd., zawierajcy tysice wierszy, w któ-

rym oprócz heraldycznych wiadomoci i panegiry-

cznych pochwa rodów i osób znakomitszych i w kraju

zasuonych mieszcz si, jak autor sam w rozci-

gym tytule powiada, „teologiczne, polityczne nauki,

arty, przestrogi, argucye (trafne zdania), i co si
z okazyi którego herbu podao". Dzieo to wydru-
kowane zostao w r. 1696, jeszcze za ycia autora,

Z tego te czasu pochodzi przewanie olbrzymi r-
kopis o 1166 stronicach, zatytuowany Mor a li a,

dokonany w r. 1695, zawierajcy tómaczenia ada-

giów (przysów) Erazma Rotterdanczyka*'). W tym
samym roku (25 padziernika) zabra si do pisania

drugiej ksigi przypowieci, któr doprowadzi do

tysicy wierszy. Dalsz prac przerwaa mu mier
oczekiwana oddawna, która go zastaa na poste-

runku, z piórem w rku prawie. Umar w r. 1696,

prawdopodobnie w jesieni").

") Szajnocha, Szk. Mst. Warsz. 1876. I 258. —
Erazm z Rotterdamu, filozof humanista (1469— 1526),
napisa zbiór przysów z objanieniami.

^*) W przededniu swego zgonu tak pisa poeta:

(Bibl. warsz. 1896 T. DI str. 31).

Gdy w ostatniej staroci, w siedmdziesit lat szeci,

Poczynam drug pisa ksig przypowieci,
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F) Jakie znaczenie ma Wacaw Potocki w literaturze

naszej ?

Z wielkiej iloci utworów Potockiego wyszJa

tylko bardzo maa cz za ycia jego. Czy powo-

Gdy w piersiach wsiadanego miertelny gra gadek
[(muzyk),

Rka dry, zgasi kuchni niestrawny odek,
Gdy zwierzchne i zewntrzne zmysy sw moc trac,

miej si na Parnasie, patrzc na m prac,
Co miay dziada z swojej podsyca nalewki (ze ró-

[da natchnienia),

Ze si na ni omieli, Helikonskie dziewki (muzy).

(Sens ostatnich wierszy jest taki : Muzy, które

miay da natchnienie staremu poecie, miej si z niego,

e si porwa na tak prac, na któr mu ju si nie

starczy). Podobnie jak nieznana nam jest cisa data

urodzenia Potockiego, nie wiemy te dokadnie, kiedy

umar. Na kady sposób przey Sobieskiego, który zmar
10 lipca 1696, bo jedna z fraszek jego tak si zaczyna:

„Po mierci króla Jana ..." Poniewa za w Argenidzie

ogoszonej w r. 1697 jest ju wzmianka o mierci autora,

wic jeszcze Szajnocha domyla si, e przypada midzy
rokiem 1696 i 1697. Prof. J. Czubek cieni na pod-

stawie swych bada jeszcze bardziej te granice, znalaz
bowiem w aktach, o których bya mowa, e Potocki ju
31 stycznia 1697 wspomniany tam jest jako nieyjcy.
i e synowa jego Aleksandra w cigu tego miesica zaj-

mowaa si sprawami i uroczystociami, (trzymaa do
chrztu dwoje dzieci 3 stycznia, a ] 7go wystp/a energi-

cznie w sprawie spornej), w którychby jej zaraz po zgo-

nie tecia, lub podczas jego cikiej choroby udziau
bra nie wypadao. Mona wic std wnosi z pewnem
prawdopodobiestwem, e Potocki umar w r. 1696, naj-

p óniej w jesieni. W pierwszym wierszu przytoczonego
tu ustpu, przyznaje si poeta do lat 76, z czegoby wy-

5
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dem tego ukrywania prac swoich byo zbyt skromna

wyobraenie autora o ich wartoci, jakby to si wy-

dawa mogo z niektórych jego wynurze '), trudno

twierdzi stanowczo. Mogo te i zwyka poetom

draUwo autorska na sdy niewczesne krytyków

niepowoanych wstrzymywa go od ogaszania swoich

utworów '). Jakkolwiek bd, wspóczeni wcale tak

nizko nie cenih Potockiego, owszem wiersze jego

nikaJo, e poniewa umar w r. 1696, wic urodzi si
musia w r. 1620. W oboc tego jednak, e na innem
miejscu {Jovialitates 86 ; Szajnocha, Szk. hist. T. I str.

250) w r. 1672 Hczy sobie lat. 50, i e dokumenty lubne
rodziców wskazuj rok 1623 jako rok urodzenia, zdaje

si to przyczynienie sobie wieku polega na pomyce.
Do podobnej rachuby prowadzi zreszt jeszcze ustp
z Przypowieci, umieszczony w Bibl. warsz. 1896 T. III

str. 14, w którym Potocki powiada, e przey lat 60, nie

bywszy ani w Piotrkowie, ani w Lublinie ; dopiero w spra-

wie syna Jerzego jedzi tam musia, a byo to w latach

1682 i 1683.

*) W jednym ustpie Wojny Chocimskiej (I cz)
tak si poeta o niej wyraa

:

Licha, — licha; co prawda, to i nie grzech widzie,
I sama (lecz si szkoda za ubóstwo wstydzi)
Z nikim si równa nie chce, ani psuje gowy.
Ze za pierwszemi bdzie zbieraa podkowy.

t. zn. niema w tem nic zego przyzna, e ta praca,
która sama nie chce si równa z lepszemi, pozostaje
w tyle za niemi.

') Wskazuj na to nastpujce wiersze (Bibl. warsz.
1896. T. III str. 26):

Drukowa — boja pracy swej nagany,
Potem cierpliwie znie od leda aka.
Ze wierszow moich praca ladajak?.
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uwaano za godne „midzy wielu z zacnych auto-

rów osobnego zalecania" ').

W XVIII stuleciu zmieni si smak publicznoci

wskutek wzrastajcego wpywu literatury francu-

skiej ; nie mogy wic poezye Potockiego znaled na-

leytego uznania. Pomimo tego, e od czasu do

•czasu pojawiay si w druku nieznane przedtem

utwory jego, popad on prawie w zapomnienie, co

trwao a do poowy naszego wieku, kiedyto wydo-

byta na jaw „Wojna Chocimska" zwrócia na niego

powszechn uwag. Z pocztku troch nazbyt prze-

ceniany, potem znów surowiej sdzony, zaczyna teraz

nareszcie odzyskiwa stanowisko przynalene, —
niestety, tylko u krytyków i znawców literatury

polskiej, bo utwory jego s prawie nieznane z po-

wodu rzadkoci wyda. Moe wic nie od rzeczy

bdzie, jeeli na zakoczenie tego Wstpu przyto-

czymy o" Potockim zdania dwóch badaczów dawnej

naszej historyi literatury, którzy przy sposobnoci

studyów swoich ' nad yciem i dzieami jego natra-

fili na nowe róda, suce do bliszego poznania

tej tak charakterystycznej postaci pimiennictwa

naszego.

Pierwszy z nich prof. J. Czubek, który na podstawie
urzdowych aktów skreli cay ywot tego poety, zcha-

rakteryzowa go na wstpie i na kocu swej rozprawy *)

w ten sposób: „...onierz za modu, skrztny go-

spodarz' i szczliwy maonek w wieku mskim,

^) Tak je oceni Trbecki (zob. E) przypis. 9) ; nie-

mniej pochlebne zdanie mia o Potockim Wespazyan Ko-
chowski. (Bibl. warsz. 1890 T. IV. str. 324).

*) Zob. wyej E) przypis. 5.
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prawdziwy Ojciec zadumionych na staro, poeta

do ostatniego niemal tchu ycia,... dobry obywatel,

acz patryotyzm swój nieraz zbyt zaciankowo poj-

mujcy, katolik wierzcy, . . . dobry ojciec, ssiad
zgodliwy, czowiek zacny i prawy, towarzyski, face-

cyonista i artowni, jednem sowem: przewyborny

typ, ale typ dodatni szlachcica polskiego XVII-go

wieku".

Drugi, p. A. Bruckner, wspóczesny znakomity

filolog polski, odmalowawszy nam z drobiazgow
prawie dokadnoci wizerunek Potockiego w sta-

roci '), z którego dowiadujemy si, jak si wtedy
nosi, jak mieszka i jada; jak przyjmowa goci,

jak przepdza dzie wród zaj gospodarskich i li-

terackich, koczy ten szkic tak charakterystyk:

„Wacaw Potocki jest najwicej narodowym pisa-

rzem w caej dawnej naszej literaturze,... powicif
wszystkie swe siy zawodowi pisarkiemu, penic
w nim niby sub publiczn. Do suby tej prze-

niós wszystkie swe osobiste zalety: szczery, kocha-

jcy ojciec, brat i ssiad, sumienny i cnotliwy oby-

watel, gowa powana, mdra, mylca, serce ciepe,

wiara gboka wystpuj na kadej z niezliczonych

kart, które spisa. Gromi, wytyka, upomina, ra-

dzi wedle si i monoci; ubolewa nad niedol
chopa, oskara mieszczastwo, opuszczajce war-
sztaty i kramy, a wciskajce si w szeregi szlachty

;

szlacht domatorów , utracyuszów , wartogowów
i wichrzcych po sejmikach i sejmach, — wojsko-

nieliczne, niegotowe, nierzdne, ~ magnatów dba-

^) Zob. wyej E) przypisek 8.
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ych tylko o wJasiiy dobrobyt, zaszczyty i wpywy;—
biada nad liberum veto, nad obieralnoci króla,

nad zuboeniem kraju... aden z pisarzy XVII wieku

nie roztoczy tak szerokiego i w szczegóy obfitego

obrazu; z samych dzie Potockiego moglibymy po-

zna czas i ludzi, ich temperament i ogad, wiar
i wiedz, ycie prywatne i publiczne".

Obydwie te charakterystyki zgadzaj si wic
w tem, e Potocki w sposobie mylenia, w domo-
wem poyciu i w obywatelskiej swej dziaalnoci

przedstawia si nam jako prawdziwy typ zacnego

szlachcica-ziemianina z owych czasów. Nie chodzi

tu jednak tyle o t etyczn stron jego charakteru,

ile o jego, — nie powiemy: szczególniejszy talent

poetycki, lecz szczególniejsze w swym rodzaju

usposobienie poetyczne, które sprawio, e w pismach

jego odnajdujemy typ ten staroszlachecki wraz z na-

lecem do niego tem odtworzony, a raczej odbity

z yw prawd i ze strony o wiele szlachetniejszej

i idealniejszej, ni w utworach któregokolwiek z daw-

niejszych pisarzy, nie wyczajc Paska i samego

Reja nawet
Przez to wanie stan on najwyej w rzdzie

tych pisarzy naszych dawniejszych o szczeropolskim

zakroju, którzy po przeyciu si humanizmu mogli

byli ju wtedy poezyi naszej nada swojski, rodzimy

kierunek, zdolny do dalszego prawidowego rozwoju,

gdyby go nie by przytumi wciskajcy si do na-

szej literatury i coraz bardziej wzmagajcy si
w])yw francuskiego pseudoklsycyzmu.





WACAWA POTOCKIEGO

WOJNA CHOCIISKA

Poemat ericzuy w 10 czeciacli.





¥'lELMOZNEMU, MNIE WIELCE MIOCIWEMU
PANU I JEDYNIE KOCHANEMU SYNOWI , JEGO

MIOCI PANU

ilanowi z il^ipia i^ipskiemu '^

STAROCIE CZOHOWSKIEMU, ROTMISTRZOWI TEGO
CZCHOWSKIEGO I SANDEGKIEGO POWIATÓW, KO-

MISARZOWI DO ZAPATY I POPISU AYOJSKA DT-

WIZYI WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO, PRZY

SZCZERYM AFEKTU KONTECIE ZDROWIA
I WSZELKICH SZCZLIWOCI.

Z wojn id do ciebie, o mój Janie zoty,

Tegom te tylko sucha, pikne me pieszczoty

!

^) Ojciec Jana Lipskiego, Hieronim (zob. wy-
ej.Wst, C. przypisek 5), by kasztelanem sandeckim,

i posiada odpowiednie tej godnoci mienie. Mody
Jan ksztaci si niedugo w akademii krakowskiej;

potem uda si za granic, aby wiat zwiedzi, i ba-

wi jaki czas na dworze króla Jana Kazimierza,

który sobie wnet sprzykrzy z powodu panujcej

tam cudzoziemszczyzny i obud przesikej atmosfe-

ry. Obudzi si w nim rycerski duch przodków,

i pomimo rzsistych ez matki, wyruszy na Ukra-
in, gdzie odznaczywszy si w walce (pod Ochma-
towem?), zasuy sobie na chlubne uznanie wodza
Rewery Potockiego (Dd. 127). Podczas zalewu
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Czy nie onierz ? czy z kadej nie jest godzien

[miary,

ebym ci prezentowa Marsowe towary')?

Tobie mój drogi synu daruje te karty

;

Ksigi mie pimiennym, myliwemu charty,

W minucyach^) gospodarz, gach si kocha w piórku,

Ksidz w krzyu, starzec w struganym kosturku,

szwedzkiego (1655) uwija si dzielnie ze Szwe-

dami, grasujcymi w rodzinnych jego stronach, pia-

stujc urzd rotmistrza, pomimo, ze zaledwie om-
nacie lat liczy (z czego wynika, e si urodzi

w roku 1637). Pody potem znowu na Ukrain,
gdzie kilka lat strawi w utarczkach z buntowni-

kami i z Moskw, a znuony wreszcie trudami

wojennymi, do domu powróci i poj za on Apo-
linar Pisarsk (1665), z któr jednak nie y du-
go. Lecz nie ta by koniec jego posug publicznych,

bo ledwie rok min po oenieniu, powoany zaufa-

niem szlachty, posowa kilkakrotnie na sejm, rot-

mistrzowa pospolitemu ruszeniu województwa, które

si owiadczyo za Lubomirskim w jego rokoszu,

i zasiada w trybunale jako sdzia, rzadkiej bez-

stronnoci dajc dowody (Dd. 187). W r. 1667
wybrany zosta „Komisarzem do zapaty i popisu

wojska dywizyi województwa krakowskiego". Owdo-
wiawszy w r. 1667 lub 1668, oeni si powtórnie

.z Zofi Potock, a po raz trzeci z Katarzyn, wdo-w po Aleksandrze Lubomirskim (ob. Wst. C. przy-

pisek 2, 5 i VIII. 48). Umar w r 1683.

') Marsowym czyli wojennym towarem na-

zywa poeta swój utwór, który opiewa wojn cho-

cimsk Po tych czterech wierszach nastpuje duga,
prozaiczna, makaronizmami przepeniona przemowa
któr tu opuszczono.

^) M i n u c y a, kalendarz z przepowiedniami po-

gody, kalendarz gospodarski.
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Strzelec lubi rucznic, zna po koci gracza.

onierza bro i wojna wyznacza.

Wszytko to mia Ulisses w swym kramie nie-

[znany,

Gdy szuka Achillesa') do wojny z Trojany,

I pozna go po uku, cho w panieskiej wecie^),...

Bo zwierciado i wstgi nale niewiecie.

Wic i ty, co sarmacka Melpomen ') niesie,

Przez me rce chciej przyj polski Achillesie,

Wielko domu twojego, który wierzchem siga

Hemu*) niedostpnego, ta po mnie wyciga,

I twoje wasne w miej ojczynie zasugi;

Bo pewnie nie zamci naszej spólnej strugi^),

Którmy dugiem pasmem, jako biey z góry,

Jeszcze kiedy rozmierza Lech t ziemi sznury,

Kiedy Krakus, gdzie smocy") ywo ludzi jedh.

Miasto swoje stoeczne zakada, osiedli

10

15

20

*) Achilles chowa si w przebraniu niewieciem

na dworze króla Lykomedesa, gdzie go matka Te-

tyda ukrya, aby go uchroni od przepowiedzianego

zgonu pod Troj. Wysany po niego Ulisses kaza,

nie mogc go pozna, przynie kopi i tarcz i zatrbi
wojenn pobudk. Dziewczta przestraszone rozbiegy

si, Achilles chwyci miao za bro i tem si zdradzi.

^) Westa, (a ) szata.

^) Muza tragedyi.

*) Haemus, pasmo gór Bakaskich.
*) W herbie Druyna, którym si piecztowali

Lipscy, jest takasama wykowata rzeka, jak w her-

bie Potockich reniawa, tylko e brakuje w nim

krzya nad ni Rodziny majce w herbie Druyn
uwaano jako ga reniawitów.

") Zam. smoki; podobnie znajdujemy u Potoc-

kiego : wilcy, psi, icróblikowie i t. d. (Ma. Gram. hist.

por. §. 113).
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25 Tu dawne Lipie') ley, tu Laskowa w boku,

Tu Rupniów i Stadniki') od tego potoku

Cugiem id: tu Winicz sawnych niegdy Kmitów,

Skd dom zawis Potockich, take reniawitó w..,.

Mio twoja przeciwko rodzicom swej ony*)
30 1 we mnie budzi afekt chci nieskoczonej,

Którym ci t ofiar, — nie pr si*), e chuda,

Pal na znak wzajemnej mioci feuda ^)....

Dziad twój, którego imi i wizerunek ywy
W swej osobie piastujesz, o Janie szczliwy 1

35 Jakie czyni odwagi i tu, i jakie po nim

,

Syn jego, a kochany ociec twój Hieronim,

Nie zamilczy ich Muza sw pieni, ni
Dokd wiat nizki, bd zapomniani,

Gdy sawa bohaterska z ich czystemi ciay

40 W grobie si nie zawara, i bd wiekoway
Ich szczliwe urobki, póki rzeki w moe
Pyn, póki czek ziemi dla ywiou orze,

Póki zima za latem, noc za dniem w kolei,

Poty ich stawa bdzie w sercach ludzkich dziei®)...

45 Wic mój drogi starosto , majc w przedzie

[dziady,

Gdymy na ten wiek padli, gdzie serce przykady

^) Gniazdo Lipskich w powiecie limanowskim.
^) Woci lece w pobliu Lipia, które byy

w posiadaniu Lipskich.

^) Wiersz ten jest sam przez si wskazówk,
e Lipski by ziciem poety.

*) Prze si, zaprzecza.
^) feudu m (fe u dum), lenno, hod.
^) Zam. dziej ów.
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Stwierdza trzeba do cnoty, majc w herbie strze-

[mi,

Stój w niemi wytrzymaj ziej inwindyi*) brzemi.

Masz trzech synów abrysy: Marsem take i ci

A rycersk w ojczynie cnot znamienici 50

Widzia ich twardy Smolesk, gdy pod jego mury

Gste bojar '^) moskiewskich rozbijali chmury ^),

Z których Andrzej, niezwykej modzieniec urody*),

W samym szacu moskiewskim dosta Wsiewoody
Chopa, rzekby e obrzym, e wsta zmartwych 55

[znowu

Polifem^); wielce by król z takiego obowu
Wesoym

;
ju Szehiny, ju gardzi Prozory,

Kiedy widzi tak mne w swem wojsku Hektory

;

Bo ledwo nie w godzin drugi Lipski, Jerzy,

Moskiewsk mu chorgiew pod nogi rozszerzy, 60

A e ba przy niej kornet zby®), wiadczyo drze-

[wce,

W rumianej uszargane z tulej^) polewce.

^) Inwidya (a.) zawi.
^) Zam. b o j arów podobnie ma Potocki : Tatar

(I 253) zam. Tatarów
;
pakt (I 62; ; Janczar (IV 574).

^) W roku 1634 oblegali kniaziowie moskiew-
scy Szein i Prozorowski miasto Smolesk. Zygmunt
III. przybywszy z Krzyszt. Radziwiem i Kazanow

-

skim na odsiecz, zniós oblenie i zmusi obóz mo-
skiewski do kapitulacyi.

*) Tego Andrzeja Lipskiego miano z pocztku
za autora poematu , cho tu poeta widocznie nie

o sobie mówi.
^) Nazwisko jednego z cyklopów w Odysei.
® ) Kornet podchory. Zby, pozby si
'') Dolna cz kopii („Troje czyni kopi,

drzewce, grot, tuleja". Pot. Pocz. her.)
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Lecz to jeszcze nie za nas*), i ci niech to pisz,

Którzy z grobów sarmackich bohaterów krzesz.

65 Tu mi Jerzego znowu, lecz nie z takim gustem

Wspomnie, Iz napoiwszy a nie inkaustem

Smutne pióro, przychodzi. Twój to by stryjeczny,

Zna, e si Lipskim rodzi, tak mny, tak grzeczny!

Widzia go wódz, widziao wojsko, widzia i ja,

70 Grdy si spoina nad nami chorgiew rozwija')...

Do wszytkiego ochoczy, na wszytko gotowy;

Dopiero jeli daa okazya pole.

Nie tak mleko wowi, nie tak miód mi pszczole,

Nie tak upatrzonego chciwy owiec kota,

75 Lubi, jaka w nim bya do harców ochota

Jemu tyo z natury serce dao mstwa,
Ze go adna pogastwa nie straszya gstwa;
wiadczy Zbara^) wieczysta cnoty polskiej próba,

Grdzie han krymski, z Chmielnickim sprzysigszy

[si oba,

80 Niezliczonym gar naszych zastpem osuli *),

e z nieba tylko pomoc w takiej cieni czuli . .

.

^) Poeta mia wtedy dopiero 11 lat.

') Prawdopodobnie w bitwie pod Beresteczkiem

1651.

^) Przez 6 tygodni dokazywa Winiowiecki
cudów walecznoci, bronic si w oszacowanym
obozie pod Zbaraem przeciw poczonym siom
Chmielnickiego i liana, wynoszcym 300 000, póki

król Zygmunt nie nadcign z wojskiem zacinem.
które jednak byo za sabe w porównaniu z prze-

waajc si nieprzyjació i oskrzydlone zostao pod
Zborowem (15. sierpnia 1649). Po caodziennej

krwawej bitwie rozpoczto ukady, które si zako-
czyy ugod Zborowsk.

*) O s u , osypa, okry, tutaj : otoczy.
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Tam si Lipski wyznaczy sercem prawie ywem,
Zblizka szabl, z daleka, kiedy Jukiem krzywym,

Gdzie tylko lub kozaka lub ordyca zoczy,

Chustem^) nieprzyjacielsk posok wytoczy. 85

I sam razów poczciwych ukazowa pitna,

Czego mu zazdro uj nie moe poktna.

Batów ^) go zjad^ nieszczsny, kdy bez przykJadu

Do tak wciekego przyszedJ" nieprzyjaciel jadu,

Nie z konia , nie przy broni , nie w bitwie , nie 90

[w szyku,

Ale winiów niestety naszych rzeza w yku !...

yje Andrzej brat jego, który tej rubiey ^)

Szczciem uszed, bo gdy to, co matce naley

Od cnotliwego syna, oddamy jej w dugu,

Wracamy si ziemianie do onego pugu, 95

Przy którym jest te miejsce poczciwej zabawce,

Przyszym czasom swej sawy gotowa poprawce.

Aleby mi tu pierwej papieru nie stao,

By si wszytkich onierzów z domu twego miao
Wylicza, którzy i dzi trybem wielkich przodków, 1<^0

Robic na dobre imi nie zbieraj podków *)

*) C h u s t e m, waciwie hustem (gsto) obficie,

strumieniem.

^) Batów, w województwie podolskiem. Nie-
szczliwa ta bitwa z Tatarami i Kozakami trwaa
dwa dni, t. j, 1. i 2. czerwca 1652. Marcin Kali-
nowski z wielu innymi poleg na polu bitwy, wszyst-
kich jeców (do 5000) w pie wycito, kwiat ry-
cerstwa, ledwie 10 zostawiono przy j^ciu.

^) Rubie (ra bie) rabunek, tu tyle, co rze.
Ten Andrzej to drugi stryjeczny brat Jana.

*) zbiera podkowy, zbiera pokosie, to

co kto upuci.
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Skoro z cieniów domowych wyszede, najpierwej

Udae si do dworu sarmackiej Minerwy ^),

Która, ju to w Koronie wiek dochodzi trzeci,

105 Jako piersiami karmi swych patronów dzieci

—

Wyszede, i kochanych rodziców za nogi

Obapiasz, którym aden koszt nie by tak drogi,

eby nim wiat zwiedziwszy pyn i za morze,

A potem na królewskim zabawi si dworze

110 Do wojska ci Mars cignie, jako knieja zwierza,

Chocie wzrostem i laty nie doszed onierza,..

I szede, kdy na kie wziwszy Rusin gruby'),

Zniósszy naszych kilkakro do tej przyszed

[chluby,

Ze si ksistwem oderzn od korony miele
115 Odway, panów miawszy za nieprzyjaciele.

Kdy chop naoony^) cepom, pugu, bronie.

Zwtpiwszy za niecnoty swoje o pardonie,

Do tej przyszed rozpaczy, woli nili robi
Pugiem albo cepami, da si mierci dobi!

120 Najgorsza z takim wojna, który za swe zbrodniey nie moe, bi moe ; takiemu mier sodnie,

Taki na cudzy ywot tem bezpieczniej jedzie,

Gdy si przy swem jako kot opiera na ledzie.

Dobrze zacny starosto rodzicom swym wróy,
125 Bo si tam stokro wicej królowi przysuy.

^) M i n e r w a, bogini mdroci ; M i n e r w a
sarmacka, akademia krakowska.

^
j Pewnem jest prawie , e poeta ma tu na

myli wypraw Stanisawa Rewery Potockiego, w.
hetm kor., i jedne z walk wtedy stoczonych, mia-
nowicie pod Ochmatowem (w styczniu 1655).

^) Przyzwyczajony.
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A ojczynie tysickro, ni bawic si dworem,

Co z wieczn saw, z wiecznym przyznawa

[honorem,

On Potocki szedziwem ^) ozdobiony latem,

Przed panem mstwo twoje chwalc i senatem

Dopiero kiedy nowa ze Szwecyi burza 130

Wszytk nasze koron w odmcie ponurza,

Kraków wzity, Kazimierz pomkn gdzie ku

[lsku,

I w^ojsko i hetman w spólnym obowizku

Daj si Gustawowi, tak srogim haasem
Przestraszeni, poczty swe pisz przed Duglasem^). 135

Kiedy mówi, Kozacy, Orda, Moskwa, Szwedzi,

Multan, Wgrzyn, Wooszyn, wszytko si to zcedzi,

Wanie jakby na zmowie do Polski niebogi.

Krwi nasz zalewajc wzniecone poogi

:

Wtenczas ci byo widzie, gdy w rozruchy one 140

Z braci sw zatrzymywa rzeczy ju zgubione

I bdc w ominastym wieku swego lecie^).

Piastowae w tak ludnym buzdygan*) powiecie...

*) Sz ed z iwy (szdziwy) sdziwy, osiwiay (od

rzeczownika s z e d szron). Co do tego Potockiego

czyni tu pierwszy wydawca Wojny Chocimskiej

(Lw. 1850) w przypisku uwag, e by to Wacaw
Potocki, poeta (!), drugi (Warsz. 1880) powtarza za

Szajnoci (Szkice liter. I. 267), e Mikoaj Potocki

w. hetm. kor., zmary 1551. Oczywicie myl si obaj.

^) Jenera Duglas jeden z podkomendnych
Karola Gustawa.

^) Byo to w czasach ogólnego najazdu na Polsk,
czyli potopu, jak go nazywa Sienkiewicz w r, 1655.

Wynika std, e Jan Lipski urodzi si w r. 1637.

*) Bro stalowa na krótkiem drzewcu osadzona,

(z tatarsk.)

6
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Ktoby by rzek, mój zacny starosto w tym

[czasie,

145 Kiedy wojn gorzaa w straszliwym haasie,

Kiedyby w niej wolnego nie namaca kta,

e si z tak zych terminów Korona wyplata?

Wzi Rusin Ukrain, Tatarzyn si weprze

W Podole, Moskwa w ca Litw i Zadnieprze,

150 Wgrzyna nam w Podgórze rzuciy pokusy,

Za Szwed Wielkopolsk, Brandenburczyk Prusy..-

aska Boga naszego i wszech rzeczy sprawce*),

Na tej nas przez dwie lecie^) przytrzymawszy

[awce,

Wykurzy ten gad z Polski i za tak chost
155 Da, e si nasze czonki w jedno ciao zrost,

Bo musi z poczciwoci kady wróci cudze. '

Ty bywszy na braterskiej przez ten czas usudze
Skoro Kraków odbierzem, a wojna przycichnie,

Skoro dusz Rakoczy z szwedzkim królem ki-

[chnie^),

160 Bieae w Ukrain, kdy Mars zaprasza

Do roboty, gdzie Moskw z buntowniki pasza...

Nie stoi Ukraina wszytka czci setnej,

Co si dla niej krwie*) polskiej wylao szlachetnej,

A nam Ru nie da siedzie w pokoju na wiecie,

165 I czeka tylko, jeli pozwol niebiosy,

Rycho nam ten mól Turka przywabi na wosy...

^) Zam. sprawcy; tak si koczyy dawniej
wszystkie rzeczowniki na a z poprzedzajc mikk
spógosk.

-) Dawna liczba podwójna, której duo ladów
napotykamy w tym poemacie.

^) dusz kichnie, ducha wyzionie.
*) zam. krwi; (Ma. hist. por. §. 15 7).
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Tame znowu lat kilka, mój kochany Janie,

Strawi, dokd askawej zdao si Junanie ')

W trwalszy ci woy zakon , który Bóg sam
[w raju

Pisa pierwszym rodzicom ludzkiego rodzaju '^). 170

Jue si te krwie nala, jue zemci braci

Rycersko w tamtej wiatu zgubionych poaci,

Jue wieku ubliy, ju nadtyra zdrowia.

Krzepo jedzc, sypiajc dotd bez wezgowia,

€zasby zdj twardy kirys i gite kolczugi *), 175

Dosy w sagu, juby te w todze swe posugi

Drogiej czyni ojczynie^), i nie bye sprzeczny,

Ale szed, kdy ci los prowadzi przedwieczny.

Nie przeto si odmieni; nie zaraz od boku

Bro ci wzia Dyana; bo nie wyszo roku ISO

Odys znowu z rozkazania szlachty braci swojej

Wzi chorgiew i sub przypowiedzia zbroi^),

Któr ju kilkanacie (o jak prdko lec)

Lat piastujesz z zupen wszytkich kontentec^),..

Std ci posem na sejmy, std z naszego koa 185

Funkcya ci na sstwo trybunalskie woa

*) Zam. Junonie. Czczono j jako opiekunk
maestw

^) Mowa tu o pierwszem oenieniu Lipskiego.

^) Kirys, zbroja na caego czowieka; kol-
czuga, kolcowa koszula pancerna.

*) Podczas wojny przywdziewali Rzymianie szat
zwan sagum, podczas pokoju chodzili w togach.

^) Odnosi si to do godnoci, wymienionej na
<!zele dedykacyi : ,,rotmistrzowi czchowskiego i san-

deckiego powiatu".

") Kontenteca zadowolenie; podobne wyra-

zy z wosk kocówk (— ezza) spotykamy w po-

emacie jeszcze : splendeca, grandeca.
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Wic w trybunale, kdy naszym siedzia sdzi,
adne ci korrupcye nie uniosy pidzi
Od witej justycyi, a na miejscu onem

100 Radby by wszytkim, oraz sdzi i patronem,

A zwaszcza województwa tutejszego braci,

Bogdajby tacy byli zawsze deputaci!

Niechaj ci Bóg, niechaj ci wita jego matka,

Której suysz, do dni twoich piastuje ostatKa!

195 Niechaj ci Pan ukocha, niechaj ci ojczyzna

Krwawe prace , niech mio przeciw sobie przy-

[zna!. .

.

Tego szczerze, bo ociec kochajcy *) yczy.
Co w tobie wszytko szczcie za swe wasne

[liczy.

* Ociec (zam. ojciecj ony, czyli te.



CZ PIERWSZA.

Zaoenie
i wezwanie

Apostrofa

Wprzód nili sarmackiego Marsa krwawe
[dzieje

Potomnym wiekom Muza na papier wyleje,...

Boe ! którego nieba, ziemie morza chwal.

Co tak radem piórem, jako wadniesz gron stal»

Co si mcisz nad ostatnim tego domu wgem

,

Gdzie kto usty przysiga sercem nieprzysigem*),

Ciebie prosz, aby to, co ku twojej wdzice ^)

W tem królestwie miertelne chc wspomina
[rce '),

Szczci raczy; bo to jest dzieo twej prawice*),

Hardych tyranów dumy wywraca na nice,

Miesza pysznych i z botem równa górne myli
Przez tych, którzy sw si od Ciebie zawili...

Pojry ^) o wieczny Boe, który niegdy tgim
Uj gniew sprawiedliwy przez niebo poprgiem.

*) Przysigy, który przysig ; wic : s e r-

cem nieprzysigem, gdy serce nie przysigo.
^) W d z i k a, (wdzik) podzikowanie.
^) Przez napisanie tego poematu.
*) Zob. Dd. 152.

^) Zam. pojrzyj
;
podobnie urobione formy try-

bu rozk. zdarzaj si kilka razy w poemacie: zam-
kni T 24, wspomni IX 186, pi X 9.

10
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15 I wiecznie malowan zawiza obrcz ^)

Swój arsena, skd grozy twe nad wiatem brzcz,,

Pojry na tcz, któr soce twej dobroci

We krwi i wodzie witym rumiecem stokroci,.

W tej krwi, któr toczya niedoga nasza,

20 W tej wodzie, co twych sdów na ludzi przygasz

Przez t krew
,

przez t, wod , która jednym

[stokiem

Laa si, wytoczona syna twego bokiem.

Prosz ci chrzecijanie, stwórco miosierny

!

Zamkni*) krwie^) w ci wierzcych aosne cy-

[sterny,

25 Nie racz ich, nie racz. Panie, z twardym Faraonem
Za wielkie grzechy w morzu zagubia Czerwonem

!

Niech jej nie toczy srogi bisurmanin czopem,

Nie racz wiata drugi raz zatraca potopem,

Ale niech serca nasze zwady i niesnaski

30 Przeciw sobie wyrzuc, a dla twojej aski

My pod nowo przymiernym którzy yjem kluczem'),

Tobie krzywdy i swoje urazy poruczym,

Ty pokarzesz, kto winien ; za twych ludzi zgod
Spuszcz rogi poganie, którymi nas bod,

35 I jeeU nie wróc, co nasz niesfor

WziU, przynajmniej wicej ju niechaj nie bior...

Ju we trzech czciach Turczyn rozpocie-

[ra wiata
Twardy tron, ju ciarem samym insze zgniata

") T. j. tcz ; alluzya do obietnicy danej Noemu.
^) Zob, wyej I. 5.

') Zob. Dd. 163.

^) Pod prawem nowego przymierza.



CZ PIERWSZA. 67

Pierwsze
pakta

2 Turki

Królestwa; ju Azya, ju ma i Ameryka,

Ju na karku pikna Europa yka; 40

Gdzie nad samym Bosforem^) ze wszystkich na-

[rodów

Zburzonych , najsawniejszy opanowa z grodów

Konstantynopol, niegdy twój Paleologu ^),

Tam siedzi, i samemu nie skadajc Bogu,

Do ostatniej zupiwszy okrg wiata miazgi, 45

Wszytkich za nic poczyta, wszytkich za" dro-

[biazgi...

Który skoro si tak ju daleko rozszerzy,

Kady si z nim przyjani, kady si przymie-

[rzy

;

Std najprzód z Bajazetem, a potem z Seli-

[mem ^),

(Ziciem ten, a tamten by Mehmetowym synem), 50

Kazimierz Jagieowicz, który w liczbie trzeci

Wieczne zawar przymierze; po nim jego dzieci,

Olbracht i Aleksander, przysig wzajemn
Z Turkami si wizali w przyja nierozjemn;

Te z koron od przodków swych wzi Zygmunt 55

[pierwszy,

Którego u nas aden wiek sawy nie zawierszy *),

Tak si jego werzny w serca ludzkie cnoty,

Ze póki wiat trwa, one trwa te bd poty; •

*) Bosfor cienina Konstantynopolitaska.
') Ostatni cesarz bizantyski Konstantyn XII.

pochodzi z dynastyi Paleologów, która panowaa od
roku 1261 do 1453.

') Bajezet II. pan. 1481—1512; Selim I.

syn poprzedzajcego ur 1467 um. 1520.

*) Zawierszy wac. wierzch da ; tu przen.

przykry, przewyszy.
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Lecz i ta nie ostatnie pewnie miejsce bierze:

60 Grdy tak y w poprzysigfej z Solitnanem ^)

[wierze,

Z czekiem sawnym, wojennym, e i dotd sodka

Tyci pakt Turkom pamitlca dla wielkiego

[przodka ....

Ale ja si do rzeczy wracam przedsiwzitej : stefan, krói

I Stefan i August pokój on zaczty

65 Trzymai nienaruszenie, chocia ywe serce

Wrzao w Stefanie na te wszech krajów poerce ^),

Chocia go Sykstus pity do tego prowadzi,

eby by zama pakta, eby si by zwadzi;
Lecz Warna rozradzaa i stawiaa w oczy

70 Wadysawa, który krwi po dzi dzie widoczy,

e i poganinowi ze zomionej ^) wiary

W tropy pomsta, niesawa, mier, trumna, grób,

[mary ....

Wic sam utwierdzone przez czas tak niemay
Staroytnoci one dotd pakta trway,

75 A przez skryte skauby*) i wojenne dziurki

Midzy mne Polaki i nadte Turki^)

Straszny si wojny krwawej nagle ogie roznieci,

Który wiat od zachodu do wschodu owieci...

^) So liman, wac. Suleiman pan. 1520
do 1566.

^) Dawniej koczyy si wszystkie imiona m-
skie, czy osobowe, czy rzeczowe w 4. przyp. 1, mn.
jednako, t. j. na y (i), lub e. Ma Gram. hist.

por. §. 117.

^) Zam. zamanej.
*) Ska u ba, rozpadlina, szczelina.

") Zob I. 66. przypisek 5.



CZ PIERWSZA. 69

Kozacj

Ordy naprzód tatarskie posiadszy^) te kraje,

Grdzie przedtem Tauryka, dzi Krym i Nahaje, 80

Urywczy wiodc ywot o kobylim zdoju.

Ani chc, ani mog posiedzie w pokoju,

Ani handlów prowadz ldem albo wiosem,

Ani si pospolitem paraj'^) rzemiosem,

Ani ci wsi buduj, ani wprzgszy wou, 85

Pugiem w ziemi ludzkiego szukaj ywioJu^);

Dom talaga^) pleciona, strój futro baranie,

Bankiet rebi, w bachmacie^) ukontentowanie . .

.

Wic czego nie dostaje, jakby sfusznem prawem,

Jeli ukra nie mog, bojem bior krwawym. 90

Ta przeklta szaracza tak si w Polsk wpasa,

e dotd tamta ciana") nigdy nie wygasa

;

Bo lada dzie, w bok koniom woywszy ostrogi

wieym dymem, wieemi kopc j poogi.

Tak gin wsi i miasta, a za kadym razem 95

Sto tysicy dusz wemie, sto zgadzi elazem.

Z drug stron') Kozacy naród take ludny,

Spadszy mskemi *) z porohów swego Dniestru

[sudny ^),

') Dzi piszemy : posiadszy. To ^jest tu zupe-
nie niepotrzebne, a nawet bdne i wcisno si do-

piero w XVIII stuleciu do pisowni imiesowów na szy

zakoczonych. (Ma. Gram. hist por. §. 238 i 705).

^) Para si, bawi, zajmowa si czem.
') ywio, to co ywi, ywno.
*) Take te lega wóz prosty.

^) Bachmat ko turecki.

") Granica,
''

) Po drugiej stronie (jenseits)
;

podobnie ma
Linde: z t ston lecy (diesseitsi.

*) Msky liski, szybko przemijajcy,

") Sudno, czóno, ód.
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Owiec Czarne morze i tej, co Podole

100 Orda, trwogi nabawi i Konstantynopole.

Ci pobrzene fortece i portowe zamki,

Których po dzi dzie stercz okropne uamki,

Gbiej, nili na pi mil w krg zapadszy w ziemi,

Ogniem i mieczem niszcz bisurmakie plemi . .

.

105 Takie si w Polsce rzeczy, takie w Turczech

[dziay,

A przecie mir ^) zostawa na papierach cay.

Bya wolna obrona tej i owej stronie,

Czciej jednak Tatarów gromiono w Koronie,

Gdzie ko konia, chop chopa, na morskiej za
[gJbi

110 Okrt czónow') ni kania dogania gobi
Dobrzem rzek, e mir cay, ale na papierze;

Ktoby chcia w obiedwie serca ^) wejrze

[szczerze,

I Turczyn na Kozaki, i Polak na Ordy

Za pierwsz okazy wecowali kordy.

115 Wic si im w rce prawie okazya poda, stefan™

Kiedy Stefan Potocki'*) wtenczas wojewoda
tocki

1) Pokój.

^j Dawniej bya w uyciu mska forma pobo-
czna : ten zón, skd wanie tu urobiony jest

2. przyp. 1 mn.
^) Dawna liczba podwójna, zob. Dd. 153.

*) Stefan Potocki, Samuel Korecki
i Micha Winiowiecki (dziad króla Micha-
a) mieli za sob trzy córki hospodara modawskie-
go Jeremiasza Mohiy, którego miejsce zaj po-
pierany przez Turków Tomsza, Chcc szwagra
swego Konstantego wprowadzi na hospodarstwo,
przedsiwzi Stefan Potocki na wasn rk wy-
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Braclawski, z dawnymi si skrewniwszy Mohiy,

Którym prawem dziedzicznem Woochy suyy,
Chce brata ony swojej na ojcowski stoek^),

Pod którym chytry Tomsza cicho kopa doek, 120

Za powodem tureckim posadzi, — a do tej

Potrzeby wiele si ich da pisa z ochoty, —
I puci si do Wooch swoim tylko dworem,

A ochotnym ywej krwie koronnej wyborem;

Sia na to baczniejszych sarkao w senacie, 125

e si tej wojny podj swej kwoli prywacie;

Ale on, gdzie przedwieczne cigny go wrogi,

Z przedsiwzitej nikomu nie da si zbi drogi.

Ju mil tylko od Jass roztoczy nad Die
Rzek namioty swoje, gdzie z on modzie, 130

Szlachetnej krwie sarmackiej ciki al Koronie,

Pierwsza sawa niestety bez potrzeby tonie;

Bo Turcy nie zliczon osuwszy^) ich zgraj,

Acz si, póki si, póki broni, opdzaj
Nakoniec z znaczn swoj zatumili szkod, 135

Mao co ywcem z samym wzili wojewod,
lecki Prdko po nich Korecki, majc siostr drug.

Niefortunnych Mohiów, nad t wanie strug...

prawe do Modawii (1612), poniós jednak klsk
nad Dzie i dosta si do niewoli. Podobny los

spotka ksicia Samuela Koreckiego, który w inte-

teresie drugiego szwagra Aleksandra Mohiy wkro-
czy do Modawii (1616), zdoa jednak uj szcz-
liwie (I 141), lecz pod Cecora drugi raz wpad
w rce Turków, i potem z tyu noem uderzony
zgin (I. 390—396).

*) stolec, tron.

^) osuG osypa, okry, zala, zaj; Dd. 81.
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WpadJ w sidia Ibrahimowi okrutnemu baszy.

140 Tak po dwakro w Woloszech poraeni naszy).

Ksie^) uszed, Potocki pod czarne kopuy
Wrzucony do smrodliwej winiem Jedykuy^i.

Skd nie pierwej w ojczynie swoje zaleg groby,

A pompie tryumfalnej przyczyni ozdoby

145 Okrutnym bisurmanom, którzy ju grzebienie

Stawiaj; ju im polskie imi w lekkiej cenie...

Doda serca Moskwicin zajtrzony jeszcze,

e si w wasnej krwi jego monarchia pieszcz*).

Bo pod ten czas Polacy nieprzerwanym cugiem

150 Krnbrny naród moskiewski takim myli ugiem.

Leci pose za posem — upominków gstwa,

Chwalebne winszowania z Polaków zwycistwa,

Proby obietnice, i wszelkie przynuki^ ,

eby rnli midzy si Koron na sztuki.

155 I niewielkiej ju trzeba byo namowy,

Bo Achmefj tryumfami wieymi surowy.

Posya Skinderbasz, wielkiej sawy ma,
Aby jeszcze z Polaki spróbowa ora:

^) Przymiotniki zakoczone na szy jak: pie-
szy, st ar s z y, tudzie liczebnik pierwszj'' i za-

imki : nasz, wasz nie mikcz nigdy w 1 przyp
1. mn. spógoski sz na ,s przed kocówk i, lecz

kocz si zawsze prawidowo na szy (zam. szi),

podobnie jak teraz mówimy : ochoczy onierz, ocho-
czy onierze ; cudzy czowiek, cudzy ludzie

^) Korecki.

^) Jedykua (z tur. Jedi-Kulle) zamek o sie-

dmiu wieach, w którym wiziono jeców.
*) Pluska; tu kpa si,
^) Przynuka, zachta.
^) Achmet I. pan. 1603-1617. Po nim nast-

pi Mustafa ii.
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Skinderba-
8za pod Bu-
ez z ó-
kiewskim o
Wolochy

straktowa.

,Rozdwojone tam siy, — zwykem, da Bóg, szcz-

[ciem

Trupem tego narodu ich pola zagciem*)". 160

Tem basza napuszony leci "jako z kusze^),

Tuszc, e wojska w Moskwie, lecz skoro u Busze ^)

Obaczy ókiewskiego ludzi i armaty^)

,

On ekspedycy skoczyli traktaty.

Wtenczas wziy Wolochy Turczyna za pana... 165

To wdy") ledwie ókiewski u Turków wyswa-

e chrzecijanie tamci bd hospodarzy.... [rzy,

W tem Achmet, pod którym si te toczyy

Cesarz turecki odda winny dug naturze, [burze,

Na Achmetowym tronie ledwie pierwsze progi

Osman Dzleclstwa przestpiwszy siad Osman ®), co

[z bogi

Górn porówna myl cz modoci; — gupi,

Nie wie, e równo modych z starymi mier upi...

170

*) Zam. zagcimy, t. j zacielimy.

^) Kusza, obk do wypuszczania wielkich

grotów; co do zakoczenia zob Dd. 155.

') Busz a, miasteczko w pd.-wsch. stronie od
Chocima, niedaleko Dniestru. Gównym punktem
traktatu w Buszy zawartego byo, aby Kozacy na
Czarne morze z Dniestru nie wychodzili. Stano
te na tem, aby hospodarowie modawscy, miano-

wani przez Porte byli chrzecijanami i krajowcami.

*) Armata, bro, zbroja, uzbrojenie; artyle-

rya ; w 1. mn. dziaa.

*) wdy (wdy) przecie, zgoa.

^) Osman II. ur. 1605, zasiad na tronie po
kilkomiesicznym panowaniu idyotycznego Mustafy

w r. 1618; zamordowany 1622.
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Prawdy sucha, nie moe, -— musili? — to gorzej

175 W sercu go ni trucizna jadowita morzy.

To u nich s przyjaciele, to s faworycie

Owi dworscy legarci^j owi pasoyci,...

Których wszytka robota^ i w tem kad zyski.

Skama, zagra kto umie, chodzi przed pómiski,

180 Póki czuj o kocie^) i o ojcowskim zbiorze

;

A gdy reszty w ostatnim przewchaj worze,

Rozbiega si, i kady w swoje stron kinie,

A jedynak jak beczka zbywszy^) soli, spynie...

Do Osmana wracajc, dosy ten mia buty

185 Z natury, ale kiedy przystpia ku tej skinder woj.

Opinia, któr w nim zauszni pochlebc

Budzili, ju nie ziemi, — samo niebo depce

;

wieo przesze zwycistwa, oddane pod Busz
Woochy, bardziej górn fantazy pusz

190 Najwicej Skinderbasza wojn mu zaleca,

I coraz nowy ogie w modym czeku wznieca.

Nieprzyjaciel Polakom, jawnie i poktnie
Wnet swoje i cesarsk gow tem zaprztnie.

e byle tylko Osman pomyli o zwadzie

195 Z Polaki, gardo swoje przy wygranej kadzie

Tak Skinder, lecz i Tomsza wielce na to bola,

Ze Gracyan*) we Woszech, gdyby si by wola

^
) L e g a r t leniwiec, ospalec.

^)Kot (przen.) worek z pienidzmi (Geldkatze).
^) Pozbywszy si.
*) Graspar Gratiani nowy hospodar mo-

dawski, by szczerym stronnikiem Polski i chcia za-
pobiedz wojnie, która i jego pastwu grozia nie-
bezpieczestwem. Wkrótce naraziwszy si Porcie,
zoony zosta z hospodarstwa, i zmuszony do ucie-
czki, podczas której zgin z rk Wooszyna, zn-
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Sam na tern widzie miejscu, jednak przez traktaty

Buskie i on musia przyj do takiej utraty
;

Kdy przy tej ókiewski kondycyi stawa, 200

eby Turczyn Woocliy chrzecijanom dawa.

Zwaszcza póki Moliiow, a gdy ich nie stanie,

Tamteezni bra ten urzd powinni ziemianie.

Wic i sam jawnie radzi, i do swojej rady

Wielu zotem przekupi, eby przyj do zwady 205

Z Polaki, w czem si suy, co monoci czuje,

Skoro Jassy osidzie, panu ofiaruje—
Pod ten czas Otwinowicki przyjeda do Porty,

Przed wielkim posem goniec, o zwyke paszporty;

Piotr Ozga, trbowelski wyprawion starosta, 210

Tuszc, e traktat Buski Turczyna ochrosta*)

Wróci si podany pokój do swej kluby^)

Strat Wooch, a mirem powetujem zguby

{Lecz) Osman Woochami odwszy si bardziej,

Polski chce, i poselstwem i przymierzem gardzi, 215

O ponow przyjani, o te winszowania

Nowego, z którem Ozga jecha, panowania.

Tudzie o potwierdzenie pakt Solimanowych

Niocz^) nie dba, w pochlebców uwierzywszy owych,

conego jego skarbami (I. 261.) Na jego miejsce

mianowano hospodarem Radua (Tret Hist. Woj.
Ch. 37.). W istocie po nim nastpi jednak Ale-

ksander Grek, który zwykym trybem kupi sobie

t godno w Stambule. Nie ywi take osobistej

niechci ku Polsce, owszem widzc, e wojna Tur-
cyi z Polsk w kadym razie bdzie klsk dla

Modawii, stara si usilnie j odwróci.
*) Ochrosta, otrzepa, owiczy.
^) Wróci si do swego kresu, porzdku.
^) Niocz, o nic, tutaj tyle co: nic a nic.
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2:20 Nawet Olwinowskiemu nie dal'*) i na oczy,

I tylko go zly tyran do wiee nie wtoczy,

Imo^) prawa narodów, które s obroc,
Które strzeg od gwatów i posty i goce.

Wic ju tak ubrdawszy') fantazy w gowie,
*t„^^*"

225 Kae, eby dawali trybut Woochowie, "«*«•

Nie wedug podobiestwa, nie wedug susznoci,

Ale jaki w okrutnej dumie swej uroci.

Dopiero ci chudzita poznali niewol

Pogask, gdy im ka dwiga, co nie zdoI*j

;

230 Dopiero si ober, skoro ju czas minie,

Na przyja polsk. W tak zym {Gracyan) ter-

[minie. . . -

Zbiera wierne bojary, i nim si postrzee,

Zraru cicho pogastwo po gospodach rzee

{A) do Polski jednego za drugim le posa,

235 Dajc zna, jaka w Turczech fakcya urosa,

eby si Ozga wróci, bo tylko nie wsadzi

Goca Osman; — eby król o obronie radzi.

To tak jawnie, — cicho za z hetmanem rokuje

:

Niech nie czeka, niech znowu Wolochy wetuj e^j;

240 Wszytkich obywatelów jeden umys szczery:

Nie chc pod pogaskim zostawa emiry.

Które nim si do koca nad nimi rozpostr,

Prosz, eby ich szabl oswobodzi ostr—
*) Nie pokaza si.

^) Mimo.
') Uroiwszy.
*) Nie zdoaj. Dawne formy czasu ter. : {zdol,

zdolesz^ zdol) zdarzaj si w poemacie obok no-

wych.
^) Nieci odpaci Woochom dobre ich uspo-

sobienie.
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óIkiewEki
Wooch
rojskiem.

Cecoreka.

Nie Zgol by ókiewski na te groby
[guchy,

Boi si wda Korony w nowe zawieruchy

;

245

al za mu niesychanie, co zrobi po Busz,

Tak go na obie stronie^) skryte dze kusz.. .

{A nareszcie) Dniestr z wojskiem przebywszy

[kwarcianem,

Siy swe z onym chudym czy Gracyanem,

Który take zwiesi nos, obaczywszy nasze 250

Posiki na zastpy straszne Skinderbasze

Bo Skinder w osmiudziesit , Dauletgierej

[we stu

Tysicy Tatar^) nagle przypad do arestu^)

Cztery naszych tysice; ale wziwszy miar
Z pierwszego dnia, woleh sroraoty przywar, 255

Których tchórz opanowa, tedy ku wieczoru

Z wodzami do tysicy uszo ich pótoru.

Gracyan by najpierwszy z sw Woosz, który

Prut, potem Bukowin przez wiadome dziury

Przebywszy, gdy rozumie, e uszed z pogromu, 260

Wooszyn co go ukry, zabi go w domu ....

Czego gdy zwcha Skinder, wyprawi w po-

goni
;

Tych pobra, drugich pobi ; tych w Prutow toni
Nagna i topi oraz; jakowe widziado

Odbieanym w obozie na serca tam pado, 365

») Zob. Dd. 153.

') Zam. Tatarów. Dd. 52.

^) A r e s t (areszt), zatrzymanie, tu : otoczenie

(przez wojsko). Sens jest ten, e Skinderbasza

i Dauletgierej (han tatarski) nadcignli w prze-

waajcej sile i otoczyJi garstk Polaków.

7
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Gdy jedni ranni, drudzy wydarszy si z troku*),

Nadzy i zmokli w ciemnym powracali zmroku.

alowi okrutnemu noc strachu dodaje,

Dopiero gdy niepewna nowina powstaje,

270 e uszli i hetmani, wszyscy jak w odmcie
Biegaj, jakby ju w niewoli i w pcie

Pogaskim; ciurowie wyzuwszy si z grozy,

Naprzód rabowa zaczli odbieane wozy,

Potem i te, które ju swoich miay panów
;

275 Co kiedy wiedzie doszJo^) aosnych hetmanów,

W skok pochodnie i lane zapaliwszy knoty,

Objedali przedniejszych rotmistrzów namioty.

A dzie, co wszytkim rzeczom wraca posta

[wfasn,

Zawieci! nad tym wiatem soca lamp jasn.

280 To dopiero ókiewski w generalnem kole

Tych naprzód zgromi, którzy nieopatrznie w pole

Wycignli tabory z piechot i dziay,

Bo si w prawo i w lewo z szykiem nie sly-

[kay;

Skd szeciu dziaJt i strata czterechset piechoty.

285 Potem si skary na tych, którzy bez sromoty

W tem nas polu odbiegli na wieczn narodu

Niesaw; jedni pij uchybiwszy brodu^)

Mtny Prut, drudzy w dybach, li rany trzeci

;

Jeli te który uciek na domowe mieci*),

*) Trok zwykle w l.m troki, rzemienie do
wizania

; sens : uwolniwszy si z wizów.
^) Doszo do wiadomoci.
) Nie trafili na miejsce dogodne do przepra-

wienia si i potonli.

*) mie (4 deki.), 1, pp. 1. m. mieci.
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Tu, tu mu lepiej byo trupem upa bladym, 290

Ni y Bogu obrzydym i wiatu szkaradym^),

Nakoniec animuje swe rycerstwo, eby
W Bogu, który do takiej przywiód ich potrzeby,

Dowiadczajc statku ich, ufno swoje kadli

:

„Bez jego bowiem woli i biedni nie spadli 295

Wróblikowie ^) na ziemi, a jeeli ptaszta,

Có was w pieczy nie ma mie rka jego wita?"...

Tak ókiewski, cho w sercu peno óci czuje.

Pokrywa, i wesoe czoo pokazuje.

Tu we wszytkich duch wstpi, tu wszyscy 300

[jak znowu/)

Do broni, tabor spina, podnosi ostrowu

:

Bo te i Skinderbasza, po wczorajszej próbie

Trzy tysice straciwszy, odpoczywa sobie...

Cay tydzie w formalnem jakoby przymierzu...

Obie stronie*) siedziay ; .. 305

Ale gdy gód, co adnych wywodów nie sucha,

Coraz ludziom i koniom zaziera do brzucha,

W rad naszy) chudzita udaj si w skoki.

Przyjaciel im odlegy. Bóg a nad oboM,.

.

To Jemu si oddawszy, acz krokiem niesporym, 310

Id miele ku polskiej granicy taborem.

Tysic szeset dwudziesty zbawiennego

Rok to by, a trzeci miesica oktobra, [dobra

W siedm przebrane szeregów skartowano wozy,

Z pola spite acuchy, a zewntrz powrozy, 315

^) Zam. szkaradnym
') Zob. D. 23
^) Jak na nowo, jak na to (prow.), od razu.

*) Zob. Dd. 153.

') Zob. I. 140.
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e W jeden raz wszytkie sta, wszytkie i mu-

Przód i tyl nabitemi opatrzono dziay; [siay;

Jezdne konie we rodek, bo wszyscy piechot,

Z obudwu stron taboru rota sza za rot

320 Tym gdy z miejsca porzdkiem przez way zró-

[wnane=

Rusz tabor, pogastwo zrazu zadumane

Patrzy, co to za dzieo, to jako si zbli,

A tward z dzia ich naszy naszpikuj spi^),

Rozpierzchn si jako dym, a ci w swojej sile

825 Dosy spokojnie uszli dzi pótorej mile

Ca noc idc, skoro soce z morza wstanie,

Chc odpocz, ale si postrzegszy poganie,

Jako gradem, z dugiego kiedy prama^ spadnie,

Wiecem ich ze wszytkich stron osuli') szkaradnie;

j}3Q Dr si w tabor, jak pczoy, cho im z ula kurz,

Tym si bardziej w ul cisn, tym wicej si

[urz*), . .

.

Póki tylko ostatnie nie zagasy zorze,

Hucz, krzycz z daleka strzelaj nawiasem;

Jeh te kdy przyjdzie tabor cign lasem,

335 To go albo poarami po wietrze zapal,

Albo go te wzdu i w szerz pasiek obalaj), ...

*) Spi a (Speise), zywnoG, tu przen. nabój.
^) Pramo, upa.
') I. 133.

*) Zurzy, gniewa si, zoci si.
^) Pasieka zasiek

;
pasiek obali, zna-

czy tyle, co pokosem, kup, gromad powali. W poe-
macie Potockiego A r g e n i d a uyty jest ten wyraz
w podobnem znaczeniu: „....bij, wal, siek, wyso-k trupy skadajc pasiek''. Pierwszy wydawca^
Wojny Cho. odczyta tu mylnie: posieka.
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Zboa na pniu i w kopach , sterty, wsi , sto-

[doly,

ki, ugory, wszytko precz poszo w popioy

;

I mosty i przeprawy pozrzucali w skoki,

€zyste rzeki mcili, zaciskali stoki— 340

Leez strach cikiej niewoli i tureckich oków*),

Doda serca w potrzebie i podeprze boków.

Tedy wszytkie trudnoci na piersiach stalonych

:

Skaz przepraw, ruin mostów obalonych,

Gód i cikie pragnienie, stra w nocy i we dnie,

Gorzki dym, którym drugi na poty przewidnie, 345

I zimno i gorco, poary, porby
Mnem sercem znosili , a jako na dby
€ho ciki bije piorun, nie w skok je wywraca,

I tych nie ukrócia adna dotd praca;

Wszytko to bohaterskim i chwalebnym gniewem 350

Cae om dni trzymali; ju pod Mohilewem

O mil tylko byli, ju widz kominy

Ojczyste, kiedy wiecznie spraw ludzkich przyczyny

W tym ich zaskocz kresie, gdzie prawie przed

Ukochanej ojczyzny przepynwszy ton. [bron^) 355

Czterdziestu speJna staja ^) nie byli od Dniestru,

Tu ich Turczyn zwtpiony wypuci z sekwestru*);

*) Zam. o ko w ów.
') Bram.
^) Stajanie (staje), miara polowa.
*) Sekwestr, zajcie, zagrabienie; wypuci

2, sekwestru, ju przesta ici otacza, przesta
napastowa; sekwestr ma tu znaczenie podobne,
jak powyej (I. 253) are s t. W obu wydaniach Wojny
Cho. wydrukowano mylnie z powodu nie dobrze
odczytanego rkopisu: Segrestu, jakby to bya
miejscowo jaka (por. IV. 519).
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A kiedy si poganie pozostali w mili,

360 Naszych dotd ostronych tem ubezpieczyh. . . .

Kiedy naszy ciurowie uczyniwszy trwog,

Tabor porozrywaj, potem kady w nog,

Paskich koni dopadszy, a ci gdy piechot

Chc ze zdrowiem za on umyka hoot,

365 Jedni si broni radz, i tabory spina,

Drudzy ostatek koni od wozów odcina.

I nie dajcy*) pogastwu z siebie obowu,

Obronn rk prosto i ku Mohilowu.

Nim si hetman rozgarnie, co ma czyni dalej,.

370 Trzeci ju poJowic drogi ujechali.

To gdy wszyscy rónymi, na woaj gosy,

Lec Tatarzy, lec Turcy jako osy,

I such rk prawie, gar, on, kwiat modzie.

Cz trupem ciele, a cz w niewol uwodzi^)

375 Z srogim alem. Móg by y, móg si by i

[nie da
ókiewski, lecz si wstydzi panu odpowieda,

Ze wojsko zgubi, e si porwa bez uwagi.

Ze da sromotne Rzeczypospolitej plagi;

Wola przeto bijc si pa w Marsowem polu I

380 Gowa jego czas dugi w Konstantynopolu,

Znak pompy i tryumfu odcita od szyi,

U najwikszej wisiaa wiey na kopii.

Tak rzymski Emiliusz, cho z okrutnym alem^
Wola trupem w przegranej pa pod Hannibalem,

*) Zam. nie dajc Podobnie mówimy jeszcze

dzi : zrobiem to niechccy ; a nawet : zrobiam to

niechccy. (Ma Gram. hist. por. §. 705).

^) Powinno tu by waciwie : ciel, uwo-
dz, bo wyrazy te odnosz si jako orzeczenia do
podmiotów : Tatarzy, Turcy.
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Nieli si do miasta wróciwszy i domu, 385

Sprawowa si wyroku niebieskiego komu.

Wola by Koniecpolski ywcem raczej wzity,

I który czas^) pobrzka dla ojczyzny pety

Kiedy tak obu wodzów róny los spotyka,

Znowu tu nieszczliwy Korecki wpad w yka^), 390

I ju wicej nie widzia swojej ziemie lubej

Cz, jej tylko do Korca'^) oddano kaduby.

Bo koci przez dwa roki obnaone z ciaa,

Które Greka jednego cnota dochowaa,

A powraca Zbaraski z legacyi onej. 395

Tak pad .ten rycerz z tyu noem uderzony.

Wic innych zacnych wodzów i rotmistrzów sia,

Których pami na pimie cnota zostawia

Przyszym wiekom, i chocia zginli w tej burzy.

Znowu ich wieczna sawa do nieba wynurzy. 400

Tam ukasz, syn hetmaski i z synowcem Janem

ókiewscy z tym, co ranni wieli si rydwanem.

Wzici ; to Potockiego z nimi, Mikoaja,

Syna Jakóbowego zagarna zgraja,

—

Tam Morsztyn Aleksander cnoty swojej znami 405

Ubroczon w pogaskiej krwi po samo rami,

Da rk twardym dybom, da kajdanom nogi,

I nawiedzi smrodliwej Jedykuy*) progi.

*) Pewien czas.

^) Zob. przypis, do I. 116.

^) Korzec, miasteczko na Woyniu, rodzinne

gniazdo ksit Koreckich. Sens jest taki: Do ro-

dzinnej ziemi wróciy tylko kaduby, t. i. cz6
zwoków.

*) Zob. I. 142.
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Te byy proscenia^), e rzek po nasku^),

410 Posekowie chocimskiej wojny, której trzasku

Peen by. wiat; bo wszyscy wycignwszy uszy,

Suchali komu tam wzdy^) fortuna potuszy.

*) (a.) Przedwstpne zdarzenia.

^) Nas ki (przym.), nasz, domowy
; p o nasku

po naszemu.

3) Zob. I. 166.
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Dopiero teraz Osman, co si dotd waha,
Dotd si rwa przymierza dziadowskiego stracha,

Jakoby na wciekym rozpasat umyle,

Ju w Krakowie popasa, ko^) poi w Wile

:

Równie dzik, nie po miejscu trafiony od strzelca,

Zurzy si'^, i sina mu piana kipi z kielca^),

wiszczy i szczere iskry nozdrzem pryska srodze,

Sier jey, i na trzaski blizkie drzewo godz*).

Tak i on rozdraniony wszytkie kupi siy,

Radby z imieniem zagrzeb Polaki w mogiy,

Zda musie, e ju dopi, czego pragn zawsze;

Wojn przeto obwoa, wojn kae na wsze

wiata strony, wojn wschód wiata nagle huknie,

I sam si jako raróg^) na rce wysmuknie.

Pene strasznych emirów w okrutnej zajusze'')

Pogaskiej wsi i miasta, dywany, ratusze.

^) 4 pp. rod. ms. 1. p. by dawniej i u ywo-
tnych imion równy 1 pp. 1. m. lady tego pozostay

:

Przebóg! i za m, na ko wsiada i t. d.

') Sroy si, por. I. 331.
•*) Ki e lec, kie.

*) Goda, gry
*) Ptak do polowania, jak sokó.
^) Zajusza, rozjuszenie.

10

15
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Dzieci tylko malekie, a z niemi pe biaa

Wolna od wojny w pastwach tureckich zostaa....

Tak wielkim aparatem^) i ledwie ku wierze

20 Podobn gorliwoci gdy si Osman bierze,

Poczesny przed nim Mufty^) nad wsze starszy

[hoddzie')

Stan pod srebrnym wosem na gowie i brodzie,

A ufajc powadze swego pastorau,

Tak si do wojny owej przymówi zapau:

25 „I mnie wielki cesarzu, od którego dziada

Na tymem stawion stopniu, twoja dosza rada —
(Chocia tylko meczetu pilnujc i ksigi.

Boga za grzechy ludzkiej bagam niedogi), —
e chcesz, stare zrzuciwszy z Polaki przymierze,

30 Wojn wie. Mnie, przyznam si, nale pa-

[cierze...

Ten garb, wielki Osmanie, te zmaszczki, te rugi*)

wiadcz, jako ju yj na wiecie wiek dugi...

I dzi, chocia mnieto ju mier dogania skora.

Sia rzeczy wiem, których nie umiaem wczora.

35 Wiek ludzki duga szkoa, w której nasze mózgi

Wycinaj przypadków ustawiczne rózgi ^);

Std w starych dowiadczenie zdrow rad radzi,

Której jeli których chc sucha, nie pobdz
[modzi.

*) Przygotowaniami.
^) Najwyszy kapan turecki.

^) Hoddzia (chodzi a) nauczyciel, kapan
turecki.

*) Zmarszczki, fady na czole.

*) Nieszczliwe przypadki, wicz umysy
ludzkie.
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I ty cesarzu nie bd gupi na me pieni,

Nie wzgardzaj, któr widzisz, na tej gowie pleni,

Bo cho ci co do smaku twój zausznik powie,

Skutek rady potwierdza, dawne to przysowie.

Mnie si wojna z Polaki nie zda z przyczyn wiea,

Zawsze straci acniej, ni naby przyjaciela;

Imo*) to, e srogi grzech stare mury oma,
A kto wie, jeeli tego nie bdziem si sroma?
Kto rczy za wygran? Wooskie igraszki

Za brednie cesarzu poczytaj i fraszki;

Nowina to Polakom, cho w poczcie nierównym,

Co i sam pomnie, jeszcze nie bywszy duchownym.

Poche gromi Tatary? Nieraz w liczbie maej
Chmielnicki, nieraz ich bi i Zamojski miay,
Czterma, picia tysicy omdziesit ich czasem

A do brodów dniestrowych ucielah pasem...

W takiejeto Wotosza u nas bdzie cenie,

Ze w niepotrzebne jarzmo tej wojny nas we-
[nie^j?...

Ale i ci w twoich ju, o cesarzu ! rku,

Dzier si tylko przymierza pisanego dwiku,
Niechaj giaur giaurom *) za twej aski darem,

Byle haracz oddawa, bdzie hospodarem.

Daj miejsce rozumowi i niesytej dze,
Cho wielkiego umysu, przytrzymaj wrzecidze...

Im na wyszym fortuna czeka sadzi stropie,

Tym chytrzej, tym nieznaczniej doki pod nim

[kopie . .

.

40

45

50

55

60

r
*) I. 222.

^) Zam. tczonie t. j. wegna, wpdzi.
^j Giaur (tur.), niewierny.



88 W- POTOCKIEGO WOJNA OKOCIMSKA.

65 Nie liczba wojska bije, ani miast dobywa,

Ale wojny przyczyna, panie, sprawiedliwa!

Z t ktokolwiek si porwie, kto si z domu ruszy,

Niech za bo pomoc tryumfowa tuszy.

Z Polaki co za zwada? Skd i o co wani?
70 Jek sucha nie bdziesz pochlebców swych

[bani,

Wojna to i daleka, i przyczyny susznej

Nie ma ; nie skaniaj serca ku plotce zausznej

!

Naród w zoto ubogi, nic nie ma przy zdrowiu^)

Prócz chleba, soli, serca, elaza i oowiu !...

75 Zaczem, wielki cesarzu, trzymaj górne loty

Wspaniaego humoru i ywej ochoty
;

Stój w mecie i sied mocno w swej fortuny siedle,

Masz zdrow rad moj , w niej jak we zwier-

[ciedle

Przejry si; w szczerocih ') mojej wtpisz?

[wzów^) ty

80 Inszych do niej, lecz wspomnisz : dobrze mó-
[wi Mufty!

Powaga to siwizny sprawia biskupiej,

e go Osman, cho mody, porywczy i gupi,

Tak cierpliwie dosucha, cho na szydach siedzi

;

Nie strzyma jednak tego statku w odpowiedzi.

85 j,Nie takem ojcze,*^ prawi, „rozumu daleki.

ebym go sucha nie mia, i aczem z opieki

1) Przy zdrowiu, tyle co: oprócz zdrowia.

^) Zam. jeli o szczeroci.
^) Przedawniona forma trybu rozk. zam. we-

zwij; w trybie ozn. mówiono: wzow, wzowiesz,

wzowie.
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MuBtafy
Tftda.

Wyszed, i wszytko mi si wedug woli darzy,

Ani miby potrzeba wicej bakalarzy...

Krótko tedy na twoje odpowiem kazanie

:

Tak chc ! to moja wola i Mahomet na nie

Przypad, i przyj dzisia odemnie plac goy,

Gdzie mu szumne z giaurów wystawi kocioy.

Powiem jeszcze, aleó to, prosz, niech nie ciy,

e najlepiej w kociele dyskurowa ksiy *)

,

Miecz mieczem, a plesz ^) pleszem, kto si cze-

[mu wici,

Tego niechaj pilnuje; s te i natrci.

Którym, eby ty nie by, rzd sobie w kociele;

A twoi niech po wieach ksia dr gar-

[dziele!"

Na tak tward replik starzec on zaniemie,

I pójdzie, skoro mu si ukoni do ziemi.

Jeszcze Osman z pierwszego nie ochód
[ferworu,

Kiedy Mustafa, wezyr i marszaek dworu...

Chce mu jego porywczo jako wybi z gowy.

Ale na rozjtrzone trafi z tem narowy.

Skoro powie o polskiej wojnie swoje zdanie,

Przypomni co w ich witym stoi alkoranie.

Kdy Mahomet Turkom surowym zakazem

Zwady ze dwoma broni nieprzyjació razem.

,,Nam ') wydar Pers Babilon, wydrze i Egipty,

I tak nas do ostatniej zniszczy zboa szczypty."

90

95

lOO

lO.S

110

*) Zam. ksiom.
^) Plesz, ysina, korona duchowna (onsura).

") Z mowy zalenej (oratio indirecta) wpada tu

poeta w niezalen, co si u niego czsto powtarza.
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Rozjad si na wezyra tyran jako wcieky:...

„A wier') nieciice si to z pieca*), psie wcieky

!

Take to miaf z wpraw^), e obrzydo pole *),

I pozwoliby ty gni na wieki w popiole?

115 Niecti bies bierze Babilon z tob niewieciuchu!"

A tu mu bystry andar^j chce utopi w brzuchu.

Zoy si, woli raz*^) w rce odnie lewej,

NiH liskie elazo poczu midzy trzewy.

Dotd si gryz, dotd si gniewa, dotd sapa,

120 A krwi Osman afektu w sobie zgasi zapa,

"W sobie zgasi , — lecz w Polsce zapali go

[srodze,

Nie Polska, chrzecijastwo wszytko w trwodze..

.

Sejm zaraz na Polaki skada Zygmunt trzeci.

Tylko go ta od Porty wiadomo doleci,

125 Ze starem durny Turczyn wzgardziwszy przymie-

[rzem,

Chce swój miesic naszego ora odzia pierzem,...

Ze matk sw egnajc, przysig na to , e sie

Nie wróci, a jej trybut z Polaków przyniesie....

Przeto wszyscy, prywatne porzuciwszy sprawy,

130 Bie senatorowie na sejm do Warszawy.

Bie od ziemi posowie, i Korona czerstwa

Poczuwa si na siach dzielnego rycerstwa

*) Wier (take w i e r a), zaiste, prawdziwie.
^) Rozumie si z 1 e .
^) Wprawa w jzyku owieckim: wyuczenie,

uoenie psów do polowania.

*) Polowanie, take tyle, co pole walki;
w tem znaczeniu waciwie ma si ta alluzya rozumie.

^) Wac. chendszer (tur.), nó, pugina.
®) Uderzenie, cios.
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ikacye

Posly wy-
prawuj
o posiiki

Wic skoro si zgromadz, skoro im*) radzi,

Z jakim nieprzyjaciem przyjdzie im si wadzi,

Któremu aden ssiad z obu stron Bosforu^ 135

A e do naszej ciany^) nie móg da odporu,

Tedy naprzód do Boga przy witej ofierze

Król i Rada^) pokorne wyprawi pacierze:

eby on, gdy w jego s rku wszytkie bitwy,

Wejra na ludzi swoich niegodne modlitwy, 140

Wzi to pastwo w opiek, gdzie od lat tysica

Powinna mu si chwa w kocioach powica...

Tak gdy si i swe Bogu konsulty*) oddadz,

posikach naj pierwej na t wojn radz,

1 na tem wnet stana zgoda wszytkich stanów, 145

eby do chrzecijaskich posy wysa panów,

Na spólnych nieprzyjació, nim bdziem na schyku,

Pókimy jeszcze duy, dajc posiku

Niechajby chrzecijany, prywatne urazy

Przed mki Boga swego zrzuciwszy obrazy, 150

wit lig^) spojeni na wojn tak suszn,
Wszytkie swe znieli siy oliar zaduszn.

Z tem tedy wyprawiwszy posy krokiem chy-

[ym
Do wszytkich królów, co s pod zbawiennym

[krzyem ,

Tedy o swoich rzeczach samym przyjdzie radzi, 155

Kogo obra hetmanem, skd ludzi gromadzi,

*) Zaczn.
') I. 92.

') Rada senatu.

*) Gdy siebie i swe postanowienia Bogu
oddadz.

*) Liga, zwizek, przymierze.
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A CO najpotrzebniejsza do wojny bez maa:
Skd zasign pienidzy, to im w gowie cwaa*)...

Wszyscy oczy i serca na jednego zgodnie wicz

160 Obróc Chodkiewicza^) : tak si zda, e modnie, *
'"*'»*'*

Ze dziea niemiertelne, których mu nieszczdz

Póne wieki, siwy wos na skroni mu pdz.
Mars z oczu, powaga mu sama bije z twarzy,

Tak si w nim wielko mstwa i swoboda parzy,

165 e mu szczere tryumfy moe czyta z czoa.

Kogó szuka, dla Boga? ciebie dzisia woa
Ta wiekopomna praca waleczny Karolu

!

Jeszcze ci te nie znano w Konstantynopolu,

Poznaj, co za ludzie id z naszej Litwy,

170 Kiedy serdeczny Polak wsidzie na ko przy twej

Doskonaej biegoci, o której ssiedzi

Niech powiedz: uparta Moskwa, bitni Szwedzi;

W obozie si urodzi, urose na lku^),

Odbieraje buaw dzi z królewskich rku,

175 I jeli tak chc nieba, ostatniej wiczyzny

Dopdzisz dzi na usudze kochanej ojczyzny....

Skoro stan Chodkiewicz wszytkich zdaniem ubomirak
"^ namiestnik

[spónem, ^iemLi/ polnego

Zaraz myle poczto o hetmanie polnym,

A e by Koniecpolski z pierwszego pogromu*),

180 Trudno to byo dawa przywilejem komu;
Wic do taca, który Mars spoiny stronom zagra.

') C w a a (czwauje), krci, snuje si po gowie.
^j Zob. Wstp C, przyp. 1.

^) k, kula czyli cz wyniosa u sioda;
kulbaka, siodo.

*) Polny hetman Koniecpolski by jeszcze w nie-

woli (I 387).



Jan Karol hr. Chodkiewicz,
wojewoda wileski,

wielki hetman litewski.
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Na on wojn jego naznaczono szwagra.

Stanisaw Lubomirski^) hrabia na Winiczu,

Za towarzysza prace by przy Chodkiewiczu
;

185 Im modszy, tym te wikszej godzien jest po-

[chway

Z serca i roztropnoci: wielkie specyay^J

W hetmaniech, ale rzadkie, a zwaszcza pospou,

Zwaszcza w modych, bo stary i ju blizki dou,

Przez siedmdziesit lat w onej wiczywszy si

[szkole,

190 Co za dziw, e i sercem i rozumem zdole^) ?. .

.

Lecz rzadki ten na wiecie owoc skoozrywy*),

W Polsce, Bogu bd chwaa, nie wielkie to dziwy :

Hetman mody i dobry, jakiego nam zdarzya

Kiedy si pochy Osman na Polsk zajarzy

195 Skoro stan hetmani, to koo pienidzy

Zdao si tam zakrztn i mówi co prdzej
;

Oni poborów i w Litwie i w Koronie caej

Na t ekspedycy przyszy do uchway,
Kwarta przytem sowita i dwoje czopowe^j;

200 Duchowni te przez laudum swoje synodowe"),

Na który do Piotrkowa skoro si zgromadz,
Sto pidziesit tysicy podskarbiemu dadz

Pienidze

*) Zob. Wstp C, przypis. 2.

^) Specya, osobliwszy przysmaozek ; tutaj:

rzadki przymiot.

3) I 229.

*) S k o o z r y w y, wczenie dojrzay.
^) Kwarta, podatek z dóbr królewskich, wy-

noszcy czwart cz dochodu; czopowe, poda-
tek od trunków.

®) Uchwaa synodu.
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Na wojn sprawiedliw, gdzie przy witej wierze

Mieli byli dobry rzd zaczyna pasterze.
. .

.

r^ko To pienine posiki ; co si ludzi tycze, 205

Pidziesit uchwalonych tysicy naUcz,

Bo czternacie w kirysach, dwadziecia w kol-

[czudze^)

Tysicy wyni miao ku onej usudze

I z Litwy i z Korony, cudzoziemskie do tej

Liczby, i konne pisa uki i piechoty. 210

Tyle miay warszawskie natenczas papiery;

Ale có? trzyzydlowe, gdy si tak i kiery^)

Nie kurcz, jak si one zstpiy komputy^)

;

Bowiem wicej nie wyszo w pole ludzi ku tej

Okazyi, rachujc konne i piechury, 215

Nad trzydzieci tysicy i pi ; same ciury

I z lunymi*) wyjwszy, z których drugie tyle

Mógby bezpiecznie pisa w dobrej wojska sile...

Kozacy te przez swoje deklaruj posy:

Byle si wojska nasze do Wooch przeniosy, 220

We trzydzieci tysicy i w porzdnej sprawie*)

Stawi si, — tak stano u nich na Rusawie*').

1) Dd. 175.

^) Trzyzydlowy kier (kir), grube trój-

drutowe pótno (drelich).

^) Komput, obrachowany poczet lub liczba;

zstpiy si, zmniejszyy si.

*) Luny, bez pana sucy w obozie, zwany
take luzakiem , bo mia konia w odwodzie i sta-

wa w trzecim rzdzie do boju.

*) Sprawa, porzdek wojenny, szyk.

®) Rusawa, w^ie nad rzek tego nazwiska, kil •

ka mil od Kaniowa,
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,^-.. . T, • • Pospolite

Wic oraz na ruszenie pospolite wici ruszenie

Wychodz na tych wszytkich, którzy s okryci

225 Przywilejem szlachectwa : aby nie w imieniu,

Nie w herbie tylko swoim, lecz na tym kamieniu

Pokazali^ e przy krwi jest wrodzona cnota,

Ka którym brantownego*) dowiadczaj zota.

Jeszczemy jeszcze byli nie zgospodarzeli,

230 ebymy si tak susznej wojny wzdryga raieli ; _

Nie dzisia to, odpucie, jeeli si kto czuje,

Gdzie nam tak dom, tak jego pieszczota smakuje,

e kontenci z szlachectwa, co nam idzie rodem,

Ju go adnym popiera nie chcemy dowodem.

235 Widzie ich po jarmarkach i prywatnym fecie,

Gdy si strojno, czeladno przechodz po miecie 5

Pójde z nim do publiki'^), cho w oneje lamie^>

Tak skromny, tak pokorny, e wilk a wilk w jamie

;

Dopiero gdy ich w pole wytn trzecie wici*)^

240 Przyjdzie sta na posuchu, i zmokn do nici,

Nu podjazdy, nu ona potrzeba^), o której

Suchajc, wosy z czapk wstawaj do góry,

Gdy mu grzbiet kirys orze, i jakby za win
Szyszak perfumowan prasuje czupryn,

') Na którym (rozumie si kamieniu) dowiad-
czaj brantownego, t. j. wypalonego, szczerego zota.

^) Publiczne zgromadzenie.

^) Lama, blaszka zota lub srebrna ; materya
zotem przetykana, tutaj zocista.

*) Wi, prcik gibki; wici (wojennej, erdki
do których przywizywano listy królewskie, wzy-
wajce do pospolitego ruszenia. Obnoszono je po
trzy razy, poczem kady obowizany musia ju
wyruszy.

*) Bitwa, wojna.
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'Oalantomi.

Gdy si przyjdzie narazi na kule, na strzay, 245

I sta w miejscu cay dziejako cel przed dziay,

Patrzc, gdy drugich nios, syszc wist nieluby.

Oczy w gór podnosi, Bogu czyni luby,

Stanie za mier strach mierci, owszem je-

[szcze gorzej.

Bo sto razy umiera, jeli kto tam tchórzy. 250

Nie dziw, e wojna mierznie naszym galanto-

mom*),

Którzy samym nawykszy od modoci domom,

Suchaj, rycho w polu bdzie po harapie,

Rycho im kto potrzeb przyniesie na mapie;

Wic olnierzów obmawia, i hetmanów szczypa, 255

Da kop na on pobór: „Dlugo", prawi, „sypa

Darmo bdziem pienidze? Wier^), zdaniem

[mojem,

Juby czas Ukrain widzie za pokojem I"*

Drugi nie godzien kijem mitrga za bydem,

Jagy mierzy z malonk do targu tworzydem '), ^'60

Ze wiewiórczym ogonkiem da opuszy konierz,

A ju wsy odyma, a sdzia, a onierz!...

Nieche si jedno*) jaka królewszczyzna bynie,

Obacz, jeli onierz przed nim si docinie...

Nie tak byo przed laty, gdzie nie pierwej mody 265

Do szabelki przypada, a od wojewody,

') Galantom (wos. (/alantuomo), szlachcic,

elegant, modni.
•') II 112.

^) Tworzydo, worek, w którym sery wy-
ciskaj.

*) jeno, tylko.
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Albo króla samego ród walnego festu

Do niej by przypasany, koo lat dwudziestu.

To ozdoba, to nasz strój nad wsze aksamity!

270 Dotd cz domu, — ju by rzeczypospolitej ^).

Brat i piercie elazny, charakter sromoty,

Który musia na palcu swoim nosi poty,

A krwi nieprzyjacielsk z obligu wyjty

Zoty ju nosi sygnet, ju siada z ksity.
275 elazny na pamitk ze zdobytym upem

Kad Marsowi w kociele w wito przed bi-

[skupem

;

Dopiero skoro odniós na swem ciele blizny,

Prawi o wojnie, radzi okoo ojczyzny

Godzio si; nie, zrósszy przy doiwie krowiem,

280 W opiek bra ojczyzn nieszczsn ze zdro-

[wiem^).

Dzi ! — ale lepiej milcze, bo i sam widziaem.

Ze za prawd nienawi, jako cie za ciaem!

Opak wszytko, bo dziecku maemu do kasze

Drugi ociec szabelk i uczek przypasze.

285 To eby dom nie zgin dla onej pociechy '),

Skoro zwiedzi w Warszawie co przedniejsze

[wiechy *),

Oeni rro; a ten te jakby wlaz do twierdzy,

Ani szable przypase, ani otrze ze rdzy....

^) Dotd by tylko czonkiem rodziny, teraz,

sta si obywatelem kraju.

^) T. j. nie naraajc si na niebezpieczestwo.

^) Dla tego synalka.

*) Winiarnie, których godem s wiechy, t. j.

wywieszki ksztatu winogron, lub inne.
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Przygoto-
wania na
wojn

Nie zna jak yw pancerza, nie widziai kirysu,

Albo si gospodarstwa, albo imi*) flisu, 290

Lub siwe czabany^) za granic pdzi.

Lubo te piwo robi i browary smdzi,...

Albo idzie do dworu, i tak wini ucha

Nie uciwszy, senator z onego piecucha.

Lecz do rzeczy! Ju wojska, pienidze, 295

[hetmany,

Ju mamy po Koronie zacig obwoany,

Brzmi bbny po miasteczkach, szeleszcz war-

[staty,

Co ywo^) w wojenne si sobi *) aparaty

;

Ju dziaa w giseryach z twardej lej spie ^),

Ju zJote po chorgwiach wywieszaj krzye, 300

Syp si z kancelaryi listy przypowiedne^)

Na elaznych usarzów i pancernych jedne.

Drugie na pieszych, albo woluntaryusze.

A e nie zaywano ju naonczas kusze'),

Wszyscy do rcznej strzelby, do kul i do prochu
; 305

A on gówny gospodarz, nie dosiawszy grochu,

Zdjwszy ze ciany dziadowskie kae zszywa
toki *),

I wrzaskliwe z szyszaków powygania kwoki....

*) Ima si, j si czego, por. II 133.

') Wielkie podolskie woy.
^) Co jest ywe, co yje.
*) Przysposabia si.

^) Spia (I 323) znaczy tu: spi, t. j. kru-

szec stopiony.

") Listy oznajmujce, werbownicze.

^) I 161.

*) Tok do kopiij w który si wkada, by mo-
cno staa przy jedcu (Linde).
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Lecz jeszcze na posiki wycigamy oczy,

310 Bo nam tej gry pomog ssiedzi ochoczy
;

Ociec wity obieca, skoro cesarz skoczy papie

Wojn z heretykiem;...

Przyda: „jako zbijecie Turczyna do szcztu,

Dam w kadym roku miejsce na pamitk witu".
315 To z Rzymu otrzymah natenczas Polacy,

To im przyniós ich pose Grochowski Achacy*)

;

Podzikowawszy za nie, i to niepolednia

Cnota, — lepszej wygldamy z Wiednia. cesaK.

Naprzód, e krew przyjani najpewniejszym grun-

[tem,

320 Dwie siestrze cesarz majc za naszym Zygmun-

[tem^

Boskiego i ludzkiego uchyliwszy prawa;

Druga, e w Polsce z jego przyczyny ta wrzawa
;

Bo gdy mu król posiki le na Gaborego,

Który si z Frydrykiem zwiza by na niego^),

di5 Gabor chcc si nas z Wgier skaraska ^) co

[prdzej,

Cztery piechot tysice Turkom i pienidzy

^) Proboszcz i kantor gniezneski, sekretarz

królewski.

') Gra bor (Gabryel) Bet hi en, wojewoda
siedmiogrodzki. W r. 1619 wkroczy w porozumieniu
z Czechami do Wgier, popierajc Frj^deryka, prze-

ciwnika ces. Ferdynanda, i kazaJ si obra królem
wg. Po bitwie pod Bia, Gór, gdzie cesarz zwy-
ciy, pozostawiono mu tylko ten tytu i kilka ko-

mitatów. By on stronnikiem Turcyi i wobec Pol-

aki zachowywa si dwuznacznie.
^) Skaraska si, zby si kogo.
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Posya, eby wpadszy niespodzianie w ptaki
')

Z Czech i Wgier pomocne odwiedli Polaki.

Std jako na trzy tuzy bez wszelkiej omyki,

Tak miele na rakuskie kaemy ^) posiki. 330

Dadz ci Bogu liczb, którzy tego krzywi,

Ale niech si tu kady niewdzicznoci dziwi:...

Nietylko nam posików winnych odmówih,

Lecz werbunku w swej ziemi cale ^) zabronili^,

A co najboleniejsza rzecz musi by, e tym, 335

Co ju wzili pienidze, surowym dekretem

Wraca kazali : zaczem wszyscy trzaskiem ^)

Uszli, i a si tam gdzie oparli za lskiem....

Hiszpan bardzo aowa e z tym potentatem,

Który, kiedy si ruszy, catym trzsie wiatem, 340

Polacy si zwadzili;...

Dla dawnego przymierza, które trzyma cile

Z Turkami, adnego nam posiku nie przyle. . .

.

renetowie ^y teu scus i Wenetowie, w ten wszyscy s-
[siedzi

Niewdziczne posom naszym daj odpowiedzi... 345

Jeden tylko król swojej da wizerunek cnoty

Jakób, co rzdzi Angle, Hiberny i Szkoty.

Krótko o to mówiwszy z Ossoliskim Jerzym,

Który by w rychle ^) wielkim koronnym kancle-

[rzem.

') Wpa midzy ptaki, wmiesza si
w spiaw czyj, pomyli mu szyki.

') Kaza na co, czeka, oglda si
na co.^.

^) Cale, przys. (od ca), wcale.

*) Truchtem,

^) Rycho, wczenie.
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350 Om swych ludzi tysicy, przodek biorc inszym

Chrzecijanom, z ochot i uprzejmym winszem ')

Wyprawi, opatrzywszy odem na rok cay...

Acz i droga daleka i czas bardzo cisy

Przyczyn, e do skutku nie przyszy zamysy,

355 Bo niespena wier roku trwaa owa wojna;

Lecz stoi za rzecz same ochota przystojna ...

Ju te rok by na schyku, ju wypadszy z wagi '^),

Soce co dzie to szczupej zagrzewa wiat nagi.

Który zima oskubszy ze wszelakiej krasy,

360 Tak bydu, jako zwierzu zamkna popasy,

Wszytko z pola zegnaa zaraz za swem przyj-

[ciem,

Okrom co gazkami, albo yje liciem....

Ju i pasterze swoje pucili koszary,

I ptak poszed na zwyke do cieplic opary ')

365 Prócz tych, co si na nasze spuciwszy urobki *),

Ca zim po brogach wysysaj snopki.

Twardy mróz uj ziemi, chociaby po bagnie

Kartaony ^) prowadzi, pewnie si nie zagnie,

Krzysztaowym wtpliwe brody spi pokostem,

370 I bystre rzeki szklanym poujmowa mostem.

^) Powinszowaniem.
^j Gdy nastaje jesie, soce wstpuje w znak

wagi, a z pocztkiem zimy w znak kozioroca (zob.

wiersz 385). Nastpujcy obrazek zimy jest pra-

wdopodobnie póniejszym dodatkiem, napisanym,
gdy poeta skraca sobie nudne chwile staroci prze-

gldaniem dawnych prac,

^) Oparzeliska

*) Urobek, owoc pracy, plon.

^) Kartaona (niem. Karthaune) , kartacz

,

armata niosca kul 48 funtow.
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Biay nieg jako z woru na ten wiat si kida.

Bo si soca z uboczy nic a nic nie wstyda,

Lecz skoro oszedzieje, skoro mrozem spierzchnie,

W rozliczne glance iskrzy swe lilie wierzchnie.

Wic komu przysza wojna gowy nie ogryza, 375

Delikacko na pytkich saneczkach si liza...

Kto myliwy, po niegu zwierza z charty tropi;

Nasz starzec przy kominie grzanki w piwie topi

;

A coraz pisanego *) nachylajc garca,

Ju syty tego wiata czeka z go marca: 380

Nie id mu w gust adne przejadki i sanki,

Zjadszy zby, woli ssa rozmoczone grzanki. >

To ostatnia czowiecza uciecha, komu si

Da Bóg zestarze i póne oglda prawnusie

;

Krotce rzekszy, gdy soce wpado w kozierogi, 385

Zima si na podniebne zwalia podogi.

') Malowanego
;
por. pisanka.
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. . . Ju si wiosna pocza, ju baran ochudy, wioans.

Otrzsszy gste z niegu zimowego kudy,

Skoro mu soce wen cieplejsze ugara *),

Po kach i zielonych murawach si tara ^).

5 Role si ziarna u oracza du ^),

Pierwszego nie wróciwszy ; lasy si papu,
Obnaone konary, skoro im wiatr ppki
Porozdyma, znowu si pstrz w barwiste strzpki.

Ju krzykliwe órawie, ju swe gsi klucze.

10 Jako nasz z niegu rosa horyzont opócze.

Dugiem pasmem prowadz; ju wdzicznymi gosy
Po kniejach si wesoych pokrzykuj kosy,

A smutny sowik wiedzc, e mu si nie wróci,

Tak we dnie, jako w nocy, po swej stracie nuci.

15 Ju si po krzach pieszczone wabiy kukuki.

Gdy Lubomirski sobie poruczone puki
obóriTubo

Pod Ska, gdzie si bystry Prut z krzemieni
™|i"skar

[zdziera,

Przedni stra trzymajcy obozem zawiera *)....

fl

*) TJ g a r a (dokon. ugorzy), upala, ogrzewa.
^) Tarza si.

^) Zaduaj, si u oracza, wygldajcego zwrotu
ziarna posianego.

^) Przy kocu maja 1620 r. stan Lubomirski
pod fc>ka.
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Na wszytkie razem strony wyprawuje szpiegi

;

Wic e ju byy pewne tatarskie zabiegi ^), 20

eby z Woosz w Polsce nie czynili szkody,

Dniestrowe swym onierzem poosadza brody,

I tak ich razów ') kilka niespodzianie zbiey.

Ze pogastwo krwi paci niewczesne kradziey. ...

Te kiedy ma z Tatary Lubomirski gony, 25

Przyjecha do obozu pose niespodziony,

Tuwir^" Po przezwisku Weweli ^), imieniem Konstanty,

^^z^eg^"
Z Krety rodem, wiar Grek, ksi midzy franty...

^) Zagony, zapdy.

^) Dzisiejsza forma razy jest tu waciwie
nieprawidowa, podobnie jak w 6 pp. licz. pojed.

(t,) ra; gramatycznie dobrze jest tylko : dwa
razy, trzy razy, cztery razy.

*) Baptysta Wewelli (w Jak. Sob. Pam.
Konstanty), Woch czy Wooch, rodem z Kandyi

;

po prawdzie jednak nie by ani Woochem ani Gre-
kiem, przyznawa si do religii katolickiej ; mó-
wiono jednak o nim, e t religi ,, symuluje'' i e
we Wooszech „greck trzyma"*. Z natury prze-

biegy, a przytem paszczcy si
,

poredniczy
w akcyi pokojowej do dwuznacznie, i przez to

obudzi nawet podejrzenie, e jest szpiegiem tu-

reckim (III 40), który w charakterze posa ma si
przypatrzy gotowoci polskiej. Przyby on jeszcze

w czerwcu do obozu Lubomirskiego z listami od
hospodara modawskiego Aleksandra, i od syli-

stryjkiego baszy Huseima, w których bya zachta,
aby Polacy okazali skonno do zawarcia pokoju

z sutanem, który niezawodnie skoni si take do
zgody. Poniewa Lubomirski nie chcia sam roz

strzygc w tej sprawie, wic zatrzymano Wewe-
legc a do przybycia Chodkiewicza w Oryninie,

gdzie si przeszo miesic przesiedzia, poczem go
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Tego spodar wooski^) z zmylonym kontestem^)

30 Chci swoich wyprawi przeciwko nam ze stem

Rozmaitych dowodów, yczc tego szczerze,

eby stare co rychlej odnowi przymierze

Midzy Turki a Lachy, nim si w w-ojn wkroczy,

Nim si Mars obojtny^) we krwi uposoczy....

35 Mia list od Husseima*) na Sylistrze baszy,

Który skoro koronny przeczyta podczaszy,

Te strachy, te racye, te rady do zgody,

Które od wooskiego byy wojewody;

Anomy si niedugo dowiedzieli,

^0 Ze nie posem, ale by szpiegiem ten WeweU,

razem z Szembergiem (zob, III 137.) wysano do
obozu tureckiego, który wióz odpowied hetmana
do baszów i list do wielkiego wezyra. Dalsza akcya
Wewelego przedstawiona jest w poemacie cakiem
zgodnie z historyczna prawd Wystpuje on jeszcze

w III oz. 121, ill 717, V 307, VI 283, VIII 141,

358, X 32. Przy zawarciu pokoju wyszy od niego

wnioski co do upominków, którymi dostojników tu-

reckich obdzieli miano. Sam za swój trud otrzyma
5000 talarów. Sobieski powiada o nim, e si potem
wsawi przewrotnoci za poselstwa Krzysztofa Zba-
raskiego do sutana Mustafy.

^) Hospodarem by wtedy Aleksander (zob. I

197 przyp.).

^) Upewnieniem.
^) Obojtny, wa. co z obój ej strony jty

by moe, a wic : obustronny, wtpliwy
;

(dalsze

znaczenie: niepewny, niedbajc}'').

*) Huseim (Husejn) basza obj rzdy w Sy-
listryi po Skinderbaszy. By on lepy na jedno oko
poleg w pierwszej bitwie 2 wrzenia (IV 374).

Cakiem inn osob jest wezyr Huseim basza
(zob. III 724j.



CZ TRZECIA. 107

Aby naszych humory i co maj serca

W takim razie Polacy, widzia przeniewierca.

Chcia odjecha WeweU i da odprawy,

Lecz nie mogc tak gównej Lubomirski sprawy

Skoczy bez Chodkiewicza, przeto mu rozkae, 45

I)o blizkiej wsi przez ten czas pod uczciwe strae,

A wielki hetman cignie, przy którego boku

Ze zgodnego wszytkich rad koronnych wyroku

Komisarze mieszkali, a tych cz z senatu.

Cz z rycerstwa do onej wojny aparatu 50

Przydano, zawizanych warown przysig,

Ze w cnocie, ani w zdrowej radzie nie ulga.

Przy nich sdy gówniej sze, onierskie zapaty.

Przy nich pokój stanowi i pisa traktaty.

Ciebie najprzód Jakóbie Sobieski') tu licz, 55

Pierwszy to by twój stopie, cny wojewodzicze

Lubelski, do którego, chocia laty mody,
Wielu starców uprzedzi;...

Tu Mikoaj Sieniawski krajczy tej Korony,

Gow dla rady majc, ludzi do obrony
;

60

Tu Maciej Leniewski, beski podkomorzy;

Czwarty Micha z Tarnowa, i wam si otworzy

Okazya do wiecznej sawy w tym terminie,

Janie z Pawem, rodzeni bracia na Dziaynie.

Ci byli komisarze z rycerskiego rzdu

;

65

Senatorowie wszyscy z swych krzese urzdu
Naleeli do rady, co byli przytomni.

Zórawiskiego tylko muza ma przypomni,M rk i rozumem, jzykiem i piórem

Nikomu nie by z Litwy i z Korony wtórym. 70

^j Wst. C. przyp. 3.
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Ju si wiosna starzaa, ju jej liczne glance

OponiJy gortsze soneczne kagace , . .

.

Ju lato nastpio, ju Flora Cererze *}

Daa miejsce, ju soce w swojej doszo sferze

"^5 Najwyszego terminu, z której dzi przyczyny

Nie do caej przypuszcza noc godzin trzeciny. ..

Tedy majc Chodkiewicz podczaszego w czele, chodHe-

I onby nie chcia gruszki zasypia w popiele, "« ^ pod-

Wic Pogoni zbawiennym ozdobiwszy krzyem, Rzepnic.

80 Sunie si z Litw krokiem ku Podolu chyym.
czy si z Lubomirskim i zawiera koem
I Ory i Pogonie pod Rzepnic sioem ^i,

Kdy w puki okryte dzielc wojska obie,

Szczuplejszy widzi komput i w gow si skrobie,

85 Ze daleka warszawska uchwaa od skutku,

Co acz go w sercu korci, tai w czele smutku.

Znaczy miejsce kademu, kdy kto ma chodzi,

Lub w cignieniu, lub przyjdzie obozy za-

[wodzi,

Co gdy wszytko sporzdzi, dla przestrzeszej pasze

Ruszy wojsko nazajutrz ku miasteczku Brasze,

9^ Gdzie nad nizkimi Dniestru skalistego brzegi

Piknym wiecem namioty rozbito w szeregi,

A skoro si dzie chyli i ju soce gaso.

Imi Jezus najpierwsze otrbiono haso

95 Listy potem z Warszawy gste poszty ') niosy,

Zby wojska lub przez most, lub odzi i wiosy

*) Flora, bogini kwiatów; Cer er a, bogini
ziemiopodów. Sens: wiosna ustpia latu.

^) Trzy mile na pónoc od Chocimia.
') P o s z t a (niem. Post), poczta.
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Na drug stron Dniestru wczenie przepra-

"[wowaó,

Zamek chocimski zmocni i chlebem spiowa*).

I Kozacy zna dali, e ich Zaporohy

Nie puszcz, dokd naszy nie wnid w Woochy. 100

Tak sobie sztuczny ^) naród na umyle duma

:

Nuby si jako Turczyn z Polaki pokuma,

Kto,wie, jeeliby ci, chcc nam przytrze rogów,

Nie do naszych te siy obrócili progów

Dla tureckiej przyjani? dotd przeto z nimi 105

czy si nie chc, dokd Polacy w swej ziemi.

Lecz te wszytkie racye zwaywszy rzdem,

Miejsce byo osobnym dla obozu wzgldem,
Gdzie poczwszy cd rzeki wesoe cudownie

A do ska nieprzystpnych rozwlek si ró- 110

[wnie^),

Nie bez pagórka jednak i nizkiej doliny,

Które pozaraszczaly *) gste rokiciny *),

Ze chocia kto otwarcie, chocia kto fortelem,

Móg si na stronie obie bi z nieprzyjacielem.

Tedy wszyscy stosuj w ten sens swoje wota, 115

eby zamek chocimski osadzi i wrota

Zaledz poganinowi, a na jego gruncie

wiatu twe imi wielkie ogosi Zygmuncie.

Z tem wstaj, a ju ciele materye rbi,
Ju przepraw trbacze po obozie trbi; 120

') W ywno zaopatrzy.
^) Zmylny.
^) Równia, rói;vnina,

*) Pozarastay.
*) Rodzaj wierzby maej.
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Ani si Wewelego duej zdao bawi,

Przeto stano zaraz w drog go wyprawi.

Któremu gdy Chodkiewicz z pod uczciwej strae,

Chocia z dobrego bytu, stan przed si kae : ..

125 „Jujed", (rzecze,) „w boy czas, i to miej odemnie,

e jakom nie przypasa tej broni daremnie,

Alem ni gotów drog opdza ojczyzn,

Po to staro i moje nios tu siwizn

;

Tak jeH si przystojne podadz sposoby

130 Do zawarcia miego spokoju, a ktoby

Cale w rozum by obran w czowieczym narodzie,

eby wola na wojnie, nili y w zgodzie?

Zawsze bowiem wojenna obojtna ^) bierka ^),

W czem ja z osobnym listem posyam Szem-

[berka '),

135 Goca megO; do hasze i tak tusz sobie,

e bezpiecznie na miejsce zajedzie przy tobie" ..

To skoro Wewelego Chodkiewicz uprztnie,

Z pilnoci si koo swej roboty zakrztnie.

Nowy cud u wszych ludzi, eby tyli wzrostem,
140 Tak bystry Dniestr pozwoli brzegi spina mo-

[stem, . .

.

Jako rzecz bya zwaszcza przytrudniejsza z razu,

Ale do surowego gdy hetman rozkazu

Odprawa
Wewelego

•) Zob. III 34.

^) Bierka (biera) , kamyk warcabny (co si
biera t. j. zabiera), przen. los, dola.

^) Teofil Szemberg, dowódca artyleryi

z pod Cecory, który szczliwie uszed z tego po-

gromu. Podczas wyprawy chocimskiej przebywa
z pocztku w Barze, dokd posano po niego, bo
by to czowiek mdrego i przezornego umysu i ta-

reckicii obyczajów wiadom. {Jak. Soh. Pam.)

Most na
Dniestrze.
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Przyda szczodrobliwoci, dziesi razt sporzej

Ona wielka machina w ich oczach si tworzy,

I acz cierpie nie mogc ckliwy strumie sioda, 145

Tak wod ciska, e go kilkakro przebodla;

Podda si na ostatek poznawszy magistra,

I da osie, hardy kark woda ona bystra

—

Ale do chocimskiego powracajc mostu :

Ju sta, ju by gotowym przenosi i po stu ; lóO

Ju dzie znaczy przeprawy, ju za rzek zmierza,

Kiedy nieochotnego spostrzegszy onierza,

I sam si hetman stropi i proposit ^) zwlecze,

A zrozumie i zleczy, co go w sercu piecze

Wic tak z rady stano u hetmana spólnej

:

Aby Stefan Potocki, pisarz wtenczas polny, 155

Ten dzie, w który chorgiew w obozowe place

Wesza, pierwszy naznaczy jej wierci^) do pace.

Co skoro midzy roty, rotmistrze i puki

Przez skryte dla zazdroci rozesza ceduki,

Jakby rk przewróci, ju si nikt nie mci, 160

Wszyscy weseli, wszyscy std byli kontenci,

Zwaszcza kiedy w niedugim potwierdzenie

[czesie *)

Prdka poszta z Warszawy tych rzeczy przy-

[niesie. . .

.

Ju mieli, ju posuszni nie szepc, nie mrucz,
Zaprzgaj w skarbniki, lune konie jucz, 165

^) Zamiar, przedsiwzicie (ac. propositum).

') II 199.

') Zam. czasie. Podebne zmiany (zwtlenia)

samogosek a, o na e (jak . p las, lesie
;
popió,

popiele) byy w dawniejszej polszczynie daleko

czstsze, ni teraz,
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Kadyby si rad widzia w lot na stronie dru-

[giej,

Gdyby mona w bród przeby krzemieniste strugi.

Skoro trba wesoem ogosi to echem,

Do mostu si, co ywo *), pobiera z popiechem.

170 Ten jczy pod ciarem, Dniestr si z jadu pieni,

Wstydzi si okohcznych gór i swych kamieni.

Ju si by Lubomirski w Wooszech rozgoci,

Nie czekajc rycho Dniestr magister pomoci.
Zbiwszy drzewo na glenie ^), którego przystawi

175 Po wodzie Chodorowski, puki swe przeprawi...

Dwunastego dnia ae, jako si poczo
Nasze wojsko przeprawia, za Dniestrem sta- Wojsko

•' r r- ' cae za

fneo ^^ Dniestrem

Piknie tam byo patrzy, gdy w owej równinie

Tyo krzyów, tyo si Pogoni rozwinie,

180 Tyo Orów walecznych na zaszczyt Korony

!

Niosc gotowe skrzyda, wycignite szpony

Na cierwy bisurmaskie, gdzie kruki i spy
I poerne harpie wielkimi zastpy,

Czujc o pewnym erze, tym leciay chciwiej,

185 Im sie kady przy Orach sarmackich poywi. . .

.

Jczy ziemia gstemi ubita kopyty.

Czujca krwie cecorskiej mciciele Lechity,

e krótkiego tryumfu omylnej nadzieje

Przypaci, gdy si swych krwi mieszkaców

[obleje

—

') II 298.

^) Gle, tratwa, para pienie z sob zwi-
zanych.

^) Byo to okoo 20 sierpnia.
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Chodkie-
wicz Chodkiewicz, acz go staro dugim wiekiem

[zgniata, 190

Serca jednak wielkoci sii ciaa nadpata,

Twarz usawszy powag i sdziwe skronie,

Na statecznym przed wojski krzepi si ilaionie *)... -

Lubomirski, jg^-a krew w Lubomirskim, bo modo krze-

[mina ')

adnych szwanków na ciele, adnych razów nie

[zna, ... 195

Jdrnie mu w lwiej piersi ono serce ywe,
Im bliej czuje pole sawy swej szczliwe

;

Pod nogami ko dzielny wedug podoby,

Który do przyrodzonej chodzy ^) i ozdoby

Widzc, e zlotem gore, i co ma za jedca, 200

Sta spokojnie nie moe, lecz na miejsce z miejsca

Stpa, wysmuknionej go szukajcy nodze *j,

Rzuca wodza, i munsztuk upieniony glodze

Có gdy razem wojskowe instrumenty krzykn

!

Wszytkim serca skruszone do gruntu przenikn, 205

Wszyscy rce i oczy podniósszy ku Bogu,

eby przytar hardemu tyranowi rogu:

„Nie nam, nie nam, Panie nasz, podemu stwo-

[rzeniu,

Ale daj chwa wieczn swojemu imieniu!"...

*) Wyraz ten, znajdujcy si tylko jeszcze

w Potockiego Argenidzie (ujedzi na biaym
hladonie'*) oznacza widocznie rodzaj rumaka.

*) Krzepka.
' ) Chodz, sposób chodzenia.

*) Jakby go, t. j. jedca szuka dla smukej
nogi (jakby go nog chcia dosign); codo imie-

sowu szukajcy zob. I 367.
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j

210 Tak mdry hetman stan i tyle zostawi Pooenia
m 1 1 1

miejsca
lurkom pola, ze ani wszytkich wojsk swych obozowi

[sprawi ^)

Osman, ani kiedy chcia, prócz lekkiej gonitwy

.iJ^ie móg nam. da ogólnej na swem poju bitwy.

Z jedne stron^) ostrych ska grzbiety nieprze-

[byte,

215 Z drug Dniestr, — z tyu lasy i chrósty ukryte

Obóz nasz zawieray, równia bya w czele,

Któr gotów czstowa nieprzyjaciele,

Bo ci nad ni osiadszy pagórzyste dziczy,

Tam na rze, jak do jatki spadali rzeniczej....

220 ( Tymczasem) do obozu, . . . zwizanego w yka
Sug hospodarskiego, prowadz jzyka ''),

Ale i z tego mao Chodkiewicz si sprawi,
Prócz, e si Osman z wojski przez Dunaj prze-

[prawi . .

.

{To) cho cera wesoa, ale serce w ciszy,

225 Korci*}, e o Kozakach nic dotd nie syszy;...

Lwów bawi królewica, — król w Warszawie,

[siedzi,

Szlachta si domów trzyma, ni kot gooledzi,
Sucha jak zajc bbna, rycho wici trzecie

Ka zbrojno kademu w swym stawa po-

[wiecie

^) Uszykowa.
*) I 97; w nastpnym wierszu stoi : z drug,

(rozumie si stron) take w 4 pp.
) Jzyk, przen. wiadomo o stanowisku i ru-

chach nieprzyjaciela w wojnie; jeniec wzity dla
wywiedzenie si.

*) Mao si dowiedzia.
'j Dodaj: go t. j. Chodkiewicza.
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Có ? nili si król ruszy, ni si szlachta scedzi, 230

Tymczasem spadnie Orda, przeprawy uprzedzi,

Pasy') pozastpuje, e Wadysaw ^), ani

Król nie przejdzie, i maj kim co pocz pogani.

Tego hetman z starszyn kiedy gryzie mola '),

Ali *) pose kozacki, który by do króla 235

Wyprawion z Zaporoa, pomylnej odprawy

Dostawszy, prosto w obóz przyjeda z War-
[szawy;

Tuszy, e swych Kozaków ju pod Chodkiewi-

Na tem zastanie miejscu,... [czem.

sajdaczny. Konaszcwskim si przedtem, teraz od armaty 240

Sajdacznym *) midzy swymi zowie si pobraty ®).

Tento przy znacznym wielkiej dzielnoci dowo-

[dzie

Dotrzyma wiary rzadkiej w kozackim narodzie,

Da suszny kontest siy i swojego mstwa,
Gdy go nieraz pogaska otoczya gstwa; 245

Z ich trupów groble robi, a chocia na susze,

Kpiel sobie i swoim naprawia w ich jusze.

I teraz, gdy si hetman, gdy si rada miesza,

Wszytkich prawie oywia, wszytkich jak roz-

[grzesza,

Upewniajc, e wojsko z dnieprowego progu 250

Nie omieszka przysugi ojczynie i Bogu,

^) Pas, przesmyk, ciasna droga.

^) Wadysaw królewicz, póniejszy król

Wadysaw IV (1533 — 1648); o jego wojsku i po-
chodzie ku Chocimiowi zob. III 383 —527.

^) Wac. : gdy ten mól hetmana gryzie.
*) Ali (alici), oto!

') Zob. Wst. C, 4.

*) Po brat, pobratymiec.
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Zwaszcza majc od króla na to przywileje,

e nie darrno dla polskiej korony krew leje. . .

.

Sia przytem o paskiej powiedzia dobrocie,

255 Sia o swych Kozaków wierze i ochocie,

U których, gdy lat kilka szczliwie hetmani,

Ze im doma surowie ich zuchwalstwa gani,

Zsadzili go z urzdu, a na jego awce
Dali miejsce marnemu pijaku Brodawce, . .

.

Brodawka

260 Pod którego buaw przeto i leniwo

I rozsypk szli na to wiecznej sawy niwo;
Ale prdko fortuna obrócia wiosem *)

:

Sajdaczny, który dzisiaj do króla by posem,

Otrzyma za buaw i da si zna wiatu

,

265 Brodawka za niecnoty swe szed pod miecz katu.

Ju wiat zna Sajdacznego i odzi i koniem,

Ju go wida ^) oczyma, nierzkc ^) sycha o nim

Wielki cesarz turecki, gdy znalazszy przejcie

Przez Dnieprowe porohy, pali mu przedmiecie

270 Pysznego Carogrodu;....

Tak gdy w gb na mil kilka wszytkie brzegi

[zmaca,

Do swoich si porohów z korzyci powraca.

To tak Turkom wyrzdza na pojezdnej czajce.

Koniem zasi Krymczuki gromi i Nahaj ce,

275 Albo im plon odbija, gdy szli z ziemie naszej,

Albo ich stada czat zajmowa na paszy,

Czstokro wic bachmaty, bawoy i skopy

Pod samymi ich biera prawie Perekopy

;

* ) Waciwie : koem
^) Wida, sycha, przest., dzi tylko

w bezokoliczuiku : wida, sycha.
^) Zam. uierzekc (nie mówic), có dopiero ?
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Sajdacziiy
przeciw
hozakom
jedzie.

Czsto z takiej nowiay u samego hana,

Chocia w Bakczyseraju zadray kolana, 280

Napatrzy! si Oczaków, cho nie bardzo sma-

[cznej

Krotonle, gdy nieraz odwany Sajdaczny

Opdziwszy ich w miecie i zamknwszy w skrzy-

[ce*),

Sa trupem równe pola i dugie gocice.

Aleó nietylko z Turków i Ordy mia serca, 285

Dozna go i stokrotny Moskal przeniewierca,

Gdy prawa swego mieczem Wadysaw dochodzi,

Lekk rot Sajdaczny w jego wojsku wodzi ^),...

Spali Jelsko obronne, teje znak usugi

Da, dobywszy i zamku i miasta Kaugi. . .

.

290

Ale wicej moskiewsk nie bawicy ^)

[rzecz,

Skoro si tak hetmani na sercach polecz,

Ze przyjd Zaporowcy i pomog boju,

Prosi pilno Sajdaczny jakiego konwoju,

Chce i przeciwko wojsku i gniewa si srodze, 295

Ze tak leniwo le, e ze maj wodze.

Wnet hetman Hannibalów*) obu ordynowa;

Moodecki, e midzy Kozaki si z-chowa *},

*) Jak w skrzynce.

^) W r. 1617 na wyprawie królewicza Wa-
dysawa i Chodkiewicza do Moskwy.

^) Zam. nie bawic si, (por. I 367).

*) Byy w wojsku Chodkiewicza dwie chor-

gwie regularnych Kozaków pod dowództwem dwóch
bi'aci Annibalów, rotmistrzów.

^) Tyle co: wychowa
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Pomóg im tej przejadki; wic na Stepanowce

300 Z dobrymi szli kaauzy *) prosto na manowce . .

.

Ze ju Osman w Multaniech, (i) e... co godzina

W Woloszech si z wojskami spodziewa Tur

[czyna,

Na to kiedy si wszytkie jzyki zgadzay,

Kae obóz Chodkiewicz osypowa way,

30o We spie si sposobi; kto wie, jeli zima

Nie zechce nas potrzyma z Turki u Chocima?...

Nieprzyjaciel ju pewny, z czem wie wie
[popycha,

On o adnych dotychczas posikach nie sycha.

To gdy myU na sercu rozerwany, ali

310 Rusinowski si z puki lisowskimi *) wali. Rusinowski
Lisowczyki

Osobneby napisa o nich trzeba ksigi, przyprowa-

Ci szelga na swoje nie wziwszy zacigi,

Tward prac zapac, saw za mier biorc.

Minwszy Moskw poszh, w gb tamten wiat
315 [porc. . .

.

Dotd si w dzicze one i pustynie darli,

A si piersiami o lód pónocy oparli.

Gdzie w morzu pracowite podbrodziwszy konie.

Dopiero si ku swojej obejr Koronie. . .

.

Std zaraz do cesarza byli zacignieni.

*) K a a u z, przewodnik.

-) Przybyli 21 sierpnia. Bya to lekka jazda,

któr pierwszy Aleksander Lisowski po wikszej
czci z kozactwa utworzy. "W pocztkach wojny
30-letniej wysa ich Zygmunt cesarzowi Ferdynan-
dowi na pomoc do Czech w walce jego z przeci-

wnikiem rrydryk'em. Odznaczali si mstwem, ale

take i dzikoci.
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tam, robic na wieczn saw swego rodu, 320

Suyli, dokd u nas na wojn od Wschodu

W bben nie uderzono; niechaj o nich powie

Praga, gdzie z Frydrykiem swym siedU Cze-

chowie ^). . .

.

Wic skoro Lisowczycy kina Rakuszany,

Trzaskiem si do ojczystej pobieraj ciany. 325

Im bardziej wedle czasu, im niespodziewaniej

Przybyli, tym weselszy wojsko i hetmani.

Jeszcze si im raduj, jeszcze nie ukae
Obony miejsca, kiedy od placowej strae

Biey jeden za drugim, e z pola posfuchy 330

Widz tumany, widz z prochu zawieruchy ^)

Ludzie jacy nad nami. Najmniej to hetmana

Nie zmiesza, lecz beskiego prosi kasztelana,

(Stanisaw Zórawiski nim by, i osob
I humorem senator,) aby wziwszy z sob, 335

Komu ufa, pod one pomkn si kurzawy.

Wojsko przyjdzie tymczasem do koni do sprawy.

Pan beski, o mia swoje chorgiew na stray,

Wziwszy, kogo rozumia, chyo si odway;
Podjedzie pod on tuman i chce kogo zowi, 340

A swych pozna, i syszy gdy poczli mówi....

Ju w polu mia kilka rot, ju sprawia po

[siki

Chodkiewicz, gdy go wywiód pan beski z omyki.

Po tym zgieku, jakby si po burzliwym

[grzmocie,

Soce z chmury wydaro, gdy ujrzym w na- 345

[miocie

») II 324.

') Naley tu sobie domyle: Ta (s
)
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Hetmaskim Doroszenka *), kozackiego posa,

którym po obozie gdy si wie rozniosa,

Schadzali sie rotmistrze i wojskowi starszy.

A ten czoo z podrónej kurzawy otarszy

:

350 ^Wódz i wojsko kozackie wielce si tem trapi,

e wicej ma trudnoci, im bardziej si kwapi

Do twojego, hetmanie, na to pole boku;...

Bo kady drog robi puk musi elazem.

Gdy wojsku tak wielkiemu trudno jednym szla-

[kiem

355 Dla przepraw i ywnoci cign, - trudno

[ptakiem

Przelecie, jednak nie wtp, panie, na wos tyli

Wojsko ci Zaporowskie nigdy nie omyli,

Idzie pod tw buaw, gdzie serca i bronie

Bogu i jako matce tej wici Koronie,

360 Idzie, i nie wprzód ujry Zaporohy swoje,

A zrzuci pod twe nogi tureckie zawoje !"

Wdziczen wielce Chodkiewicz, i acz yczy
[sobie,

Kozaków ju w obozie o tej widzie dobie,

Lecz e to by nie mogo, z ochot ich czeka,

S65 Prawda, e niebezpieczna, e droga daleka,

1 tego si obawia, aby owic kurki

Po Woloszech, nie padli na Ordy, na Turki

DoroBzenko
pose ko-
zacki do
obozu

przyby.

Jeszcze hetman nie doma, jeszcze robi gow,
^^°^^'J"^\?

^*

Coby czyni mia z t zwok Wadysawowa
;

*) Pukownik Doroszenko, jeszcze przez Boro-
dawk wysany, dla mstwa swego od Kozaków
ceniony, a przytem Rzeczypospolitej yczliwy; zob.

Wstp C. przyp. 4. Co do formy powinno by

:

Doroszenk.
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Nu Orda przewchawszy i z tyu i w oczy, 370

Z wojskiem go na zem miejscu bro Boe
[oskoczy,

Ze ani on przej do nas nie bdzie móg, ani

My go ratowa; przeto do niego wysani

Stanisaw Zórawiski z Sobieskim Jakóbem,

eby go ci w errorze^) przestrzegli tak grubym; 375

Niech si spieszy do kupy, niech si z nami

[zrczy^),

Bo ju ziemia wooska pod Osmanem jczy;

Niechaj wojska nie trzyma, — jeeli sam chory,

Jako sycha, znajdzie tam we Lwowie doktory.

Tedy wozy z czeladzi zostawiwszy lun, 380

Bie konno z obozu, gdzie za wsi Probun ^)

Po zielonej murawie, któr rodkiem moczy
Bystry strumie, królewic namioty roztoczy.

Sze mia tysicy wojska samego wyboru,

Okrom zwykej gwardyi i swojego dworu; 385

Wic eby winna paca jasnej dosza cnoty.

Nie godzi si zamilcze tych, którzy z ochoty

Wasnym kosztem chorgwie stawili okryte,

Niech w sercach ludzkich yj wieki nieprze-

[yte.

Tu, tu kady swe imi pragn uwielmoy, 390

Tu zbiory, zdrowie nawet ochotnie wyoy.
Gdzie przy boych kocioach, przy panu, przy

[miej

Ojczynie trzeba byo wszytkiej ruszy siy.

1) W bdzie (ac).

^) Poczy.
^) Nad rzeczk poboczn Dniestru Niczaw,

niedaleko Czortkowa, kilkanacie mil od Chocinaia.
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Nie na marne bankiety, nie na zbytki to wam
395 Da Bóg, nie na przekwintnym stroje biaym-

[gowam *},

Którzy szersze fortuny, którzy zbiór sowity,

A zwaszcza macie z chleba Rzeczypospolitej. ..

Jest co widzie w Krakowie, kiedy na trzy

Drogimi poobija ciany aksamity, [zbyty ^)

400 Ubrawszy ono Joe naksztalt katafalku,

ród pokoju postawi od samego balku,

W koo fraszki rozliczne, od szka i kamieni.

Tym pompa wiksza, im si która droej ceni.

Chorgiewby zacign za kade z tych cacek, '

405 I z wiksz stokro saw, cho przynajmniej

[znaczek

Wyprawi w Ukrain, gdzie jako doroczy

Haracz lud chrzecijaski pies pogaski troczy....

To aden z królów polskich, ae do trzeciego

' Zygmunta, nie mia pompy, nie mia fastu ^)

[tego,

410 Jaki dzi ma starosta ; — có o senatorze

Rozumie? w jakiej bucie yje i splendorze!

Nie oe, nie abcie mchy, nie mikkie szaty

Przodki nasze a stare zdobiy Sarmaty.

Ziemia óko, baróg mech... co wiksza, obok*) ci
415 Posadzi, chocie oszy safianem okcie,

Najwikszy pan ; — gdzie cnota rycerska nas

Ani zotogów, ani tam aksamit paci.... [braci,

^) Dawny 3 pp. 1. mn. z kocówk am w XVII
stuleciu ju przestarza.

^) Z przesadnym zbytkiem.
') Fast (ac), zbytek, przepych.
*j Przy sobie.
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Patrzcie na witobliwe ojców swych obrazy,

Które dokd wiat stoi nie uznaj skazy

;

Patrzcie, a kinwszy cie marnych odób pony'), 420

Ich si imcie przykadem sarmackiej Bellony')
;

Bo ci, nie majc chleba królewskiego buki,

Nie rzkc ^) roty usarskie, — lecz stawiali puki

!

Nie Szarków *), nie Rusnaczków, owych skoto-

[pasów *)

:

onierza wiczonego ! Wgrów, Szwedów, Sasów, 425

Co si rodzi w obozie, we krwi go kpaa,
A trzaskiem muszkietowym matka usypiaa

;

Co mu nie zadry czoo, cho w ogniu, cho
[w kurzu,

Za którego piersiami staniesz, jak w zamurzu!

"co' byty"' Takich mia mny Wejor^) regiment pod

4em.^^*' [twardem 430

elazem, — takich wiód dwa, Ernest i z Ge-

[rardem

DeuofTowie rodzeni, Kochanowski czwarty,

Tamci Niemców, co w piki, ten Wgrów, co

[w barty ^)

^) P o n y zam. ponny; podobnie mówiono
i pisano dawniej: rany zam. ranny (poranny).

') Bellona, bogini wojny.

') III 267.

*) W szar sukni ubranych i obszarpaców.
^) Pastuchów.

') Jan W aj e r Weiher), wojewoda chemiski,
zwerbowa z Denhofami piechot niemieck i rajta-

ry w polsko-niemieckich prowincyach. Nie od-

znaczao si to wojsko karnoci ani wytrzyma-
oci. Por. III 517 i VI 320.

') Barta, topór (oksza), gatunek siekiery sze-

rokiej.
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Przy muszkietach z modoci wiczeni; tamci si

435 Przy Renie, a Wgrowie rodzili przy Cisie.

Szesnacie dzia do tego, i — przyczyna pauzy

Królewicowi, lwowskie kiedy ich cekauzy

Pogotowiu *) nie miaJy, — wic prochy i kule

Przy armacie prowadzi Bartoszowski czule,

440 Te byy cztery puki wiczonej piechoty,

Drug za stron konne waliy si roty.

Naprzód Wadysawowa, kwiat sarmackiej

[modzi,

Któr stary on wojen Kazanowski ') wodzi,

wietna ta i ozdobna, a to z tej przyczyny,

445 Ze same senatorskie okrywaa syny.

Po tej szed ksi Janusz Winiowiecki w tropy.

Tamta w zoto bogata, ta w Marsowe chopy

;

Starymi kawalerami szeregi osadzi.

Po nim Tomasz Zamojski ^) cay puk prowa-

[dzi, . .

.

450 W gorco uzocone obleczony blachy

:

Mars a Mars , kiedy ciska miertelne zamachy!

Turek pod nim chodziwy tak si gadko skada,

Rzekby e krty *) kopyty ziemie nie dopada.

Grona w rku buawa, której nikt nie ceni.

Ze zota brantowego ^), z wyboru kamieni,

455 Pamitka ojca twego bohaterskiej cnoty

Najdrosze dyamenty i brant przejdzie zloty....

*) Pogotowiu zam. na pogotowiu.
^

) Wojen (wojak) Marcin Kazanowski,
odznaczy si pod Cecora, gdzie wzity w nie-

wol, po kilku dniach umkn zdoa.
^) Syn Jana Zamojskiego.
*) Krty zam. krzty.

') II. 228.

Puki
jtzdne.
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Tedy naprzód usarze za swym pukownikiem
Z wesoym trb i surem piskliwych okrzykiem;

Trzysta po nich pancernych szo pod trzema

[znaki, 460

W bandolety ^) i w wietne przybranych sajdaki,

Za nimi dragonia pod dwoma kornety,

Chop w chopa wiee majc paszcze i kolety^).

Po tych wszytkich na kocu czwarte mieU

[miejsce

Woochowie, najskrytszych któw wynalezce ... 465

Tu Firlej z Dbrowice, tu Przyj emski Adam,

Których za wieczny przykad wnukom ich po-

[kadam,

Dziayski z Koniecpolskim i Zygmuntem Tar-

[em
ITsarzów swych prowadz, których caem gar-

^ [dem
Niech nasze piej Muzy, aby takie pieni 470

Potomków ich ruszyy ze snu, z drzymu, z ple-

[ni

!

Pancerni. Gdy przcszla usarya, nastpuje po niej

Pancerny onierz, leksze ze zbroje i koni

Trzy roty trzej Potoccy prowadz w kolczudze,

Cho im sia przy onej nieszczsnej strudze 475

Ubyo, gdzie z Stefanem, wodzem swego domu,

Do okrutnego przyszli nad Dzicz pogromu...

Za nimi bardzo dobr Lipski ^) wiedzie spraw
Sto koni Petyhorców pod krt reniaw,

*) Strzelby dugie, jakich uywali pancerzi.

^) Kolet, obojczyk, krótka jedziecka syknia

skórzana.

^j Jan Lipski, (zob. "Wstp C. przyp. o}.

10
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480 Drugie sto pod takimi, co i owe herby,

Pracowite Wotochy prowaHziJ i Serby.

Za nim dzielny Czarnecki swoich ludzi wiedzie.

Na kocu, lecz go byo pooy na przedzie,...

Woucki Biskupa... który wszytk sw intrat

485 oy na zacignionych onierzy zapat,

Sto usarzów, piechoty dwie, z Fihpem bratem...

A kasztelanem rawskim, skd obiema sawa,

Posya przy modego boku Wadysawa,
Który tyle natenczas ludzi wiód ku Dniestru ...

490 Ale wracam do miejsca, gdzie majc tyo
^°r'aw'^

fsÓW poselstwo.

Na niemio ojczyzny, zostawiem posów ^).

órawiski z Sobieskim ze wszech starszych

[zgody

Zbiegli do królewica, prawie jak w zawody.

Którego powitawszy, prosz, radz, musz,
495 eby si czy z wojskiem , nim Turzy przy-

[kusz')..

Niech si z ówia co prdzej na konia prze-

[sidzie,

Swoim serca potwierdzi i do nich przybdzie

Z tak piknem gronem ludzi; lecz daleko

[sporzej

Animusz im królewska osoba otworzy....

500 mier si w ywot obraca, poowice bólu

Trac rany przy swoim otrzymane królu.

Wic prosz i po stokro, aby w tym teatrze

Wiecznej swej sawy stan, nim poganin natrze ...

*) Pawe Woucki, biskup wocawski.
») III 374.

') Kusem przyjad,.
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*
osów* Suchaj postów królewic, a e stali gciej

Dworzanie, wstyd go hjlo, susznie po czci. 505

Wdziczny wspaniae skronie rumieniec mu
[zdobi,

Ze na takie sw zwok ostrogi zarobi.

Krótko niegotowoci broni swojej kauzy *),

Ostatek winy zwali na lwowskie cekauzy,

Zaniedban armat ^), piechoty niezdrowie
;

510

Jako sami na oczy widzieli posowie

Cienie Niemców ubogich, kadegoby z pluder

Wytrzs; bo gdy ogroda dopad godny bruder^j,

ar bez wzgldu jarzyny niewarzone poty,

e mu brzuch w twardy bben , kiszki poszy

[w druty; 515

Std ich kranki *) zwyczajne, a skoro ociekli,

Ledwie e koci skór powleczone wlekli.

Królewic szczer mio wybornemi sowy
Wywiadcza, e ojczynie i zdrowiem gotowy

Suy : eby nie wtpi nikt o jego chci, 620

Sam si koo pospiechu z pilnoci zakrci,

Chociaby mu i w drodze co Niemców zostawi.

Bdzie si chcia co rychlej do obozu stawi ...

A jeliby go w drodze co zaszo tymczasem,

Tedy pole Wejera jak najprostszym pasem *) 525

Z piechot do obozu dla toczenia wau,
(Co i zici), — sam cignie z konnymi pomau.

') Sprawy (ac. causa).

') Artylery.

*) Brud er (niem. Bruder) towarzysz, kamrat.

*) Choroby (Krankheiten).

*) Pas znaczy tu tyle co droga; III 232.
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Z tem posowie odjad, a gdy dniem i noc
,
Na swe stanowiska pod Chocim powróc,

630 Awizuj hetmanów i wojenne rady,

Jako pikne Wadysaw prowadzi gromady.

Jako i sam ochoczy ;... lecz nie z takim gustem,

Jakiego byy godne, ich przyjto gosy.

Wszyscy sow zadli *\ powiesili nosy...

535 Z tej (przyczi/nt/) Chodkiewicz ledwo nie rozpacza.

Wie ale z niepewnego wysza powiedacza,

Ze wojsko Zaporowskie na wszytk potg
Padszy tureck, w drodze straszn wzio cig;
Ze z gruntu pado niatem ^) do jednej pci m-

[skiej,

540 Ani móg wyni pose tak haniebnej klski.

Wszyscy si turbowah tak aosn spraw.
Jakoby im od ciaa rk odci praw . .

.

(Hetmana) bardziej strata Kozaków zasmuca.

Jednak ostatniej jeszcze nadziei nie rzuca...

545 O jzyka si chyo ochoczy pokusz,...

Ci upewni, e wojsko^) tylko o mil kilka;

To naszy psa szarego widz zamiast wilka.

Bo Brodawka, kozacki wódz chocimskiej drogi,

Idc bez wszelkiej sprawy bez wszelkiej prze-

[strogi,

550 Wlaz Turkom w samo gardo, gdzie albo umie-

[ra,

Albo mu trzeba byo rodkiem si przedziera

Niepewne-
nowiny
wojsko
strasz.

Kozacy
wpadli na

Turki.
Osman icb>

dobywa.

') Osowieli, posmutnieli.

) S n i a t, pniak ; niatem, jak drewno, jak
kloc, mostem.

, ^) Kozckia.



CZ TRZECIA. 129

Bisurmaskich taborów, a za kadym krokiem

Szturmowa i z owym si pasowa obokiem,

Bo skoro Osman na nich padnie z niedobaczka '), 555

„Witaj", rzecze, „nie brodzc do wieczerzy ka-

[czka!"...

To wszytkiemi siami i z tyiu. i z przodu,

Nie dajc im odetchu, nie dajc rozwodu,

Uderzy na nich tyran nadziej opiy,

e tam ju zawrze imi kozackie u mogiy.

Ale ci widzc si by w niebezpiecznej toni, 560

W mstwo boja obróc, wszyscy zsid z koni, ...

Zepn tabor, a dzial'a^ których om dwadziecia

Cignli, tak rozsadz, e nikdy przejcia

Nie móg} mie nieprzyjaciel, którego impetu,

I ostatniej fortuny czekaj dekretu. 565

To gdy si Turcy na nich ze wszech stron wy-

skipi ^),

Gdy si zbli, a wozy tu i owdzie szczypi,...

Dopiero jako z chmury grad, jako groch z woru,

Dziaa i samopay ^j razem z ich taboru.

ruty z ogniem i kule rzygn w on gmin gsty, 570

Lec na wszytkie strony chopi jako chmisty *)...

i Wnet) pogastwo usawszy ziemi on cierwy.

Ucieka, kto najdalej, kto moe najpierwej.

Gryzie si Osman strasznie, wosy na bie targa.

e si dzi pierwszy giaur w jego krwi uszarga, 575

*) Z nienacka.

^) Tyle co wykipi, wylej si.

') Samopa, strzelba, o.sobliwie u Kozaków
uywana.

*) Linde tego wyrazu nie ma; sens jest taki:

padaj jakby pokosem.
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e jako lew dzierc si drogi przedsiwzitej,...

Idzie cho oszczekany drobnemi szczenity,...

Bo Kozacy zabrawszy korzyci sowite,

Id w drog przez one tuowy pobite.

580 Ju im serca przybyo, ju im nic nie wadzi

On dzie cay, ae ich ciemna noc osadzi

;

Ale nazajutrz, skoro czarnej nocy kruki

Zorza purpurowymi rozenie buczuki,...

Wic znowu na Kozaki wsid, ale nie tem

585 I sercem, które wczora byo, i impetem,

Bo kto si raz na szynie rozpalonej sparza,

Nie rycho bdu swego drugi raz powtarza.

Wrzaskiem tylko okrutnym, e takimi grzmoty

Na kraj wiata zajce zagnali i koty;

590 Wiatry echo roznosz i onem ich hala
Na kilka mil wooska ziemia rozlegaa.

Wszytkie dziaa burzce i ogniste sztuki

Czyni, ale bez szkody, niesychane huki.

Bali si z nimi *) zblia, lecz tylko nawiasem
595 Strzelali, a serdeczni Kozacy tymczasem

Jako ów w swoim sklepie, je w swej osi krpy,

Rzn si miele taborem midzy ich zastpy...

Om dni ich w tym opale, w tym kurzu pro-

[wadzi,

Nakoniec widzc Osman, e nic nie poradzi,

600 Puci im cug. O wzgarda wielka, oczywista !

W tem mu pose daje zna, ie ich czterysta') ^'obffiio.'*

^) Zam. do nich.
') W Pamitniku o laojnie cho. Jakób Sobie-

ski mówi o 40 Kozakach, których Osman w ten
sposób wymordowa. W licie jednak do ks. Krzy-
sztofa Zbaraskiego, koniuszego koronnego, podaje
ich liczb na 400.
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t Mowa do
Osmana.

Od wojska oderwanych w blizkiej skale dyszy,

Jak znowu tyran oyf, skoro to usyszy

!

Tedy wziwszy cz wojska z sob i janczary,

Jako na pewny obfok do onej pieczary 605

Biey;... (lecz) do nich ciasny by przystp, (e)

[hurmem

Pogastwo i nie mogo, gdy ich brao sztur-

[mem,

Wic któr tylko stron ku nim si wychyl,

Zaraz im szyki z dugich samopaów myl...

Cztery dni si bronili, chcieli jeszcze duej, 610

Ale ich niezoonym razem sam gód znuy ...

Grdy ich rce opuszcz, dygoc goleni,

Przyznaj, e przegrali, e ju- zwycieni

;

Puszcz swój zamek luby, a gdzie sta zuchway

Osman, rzuc pod nogi zimne samopay. 615

Tedy jeden, co pierwszy rozum mia i lata:

„Dotd, wielki monarcho na trzech czciach
[wiata

!

Bilimy si dla miej ojczyzny i wiary,

Dokd nam ognia w strzelbie, w ciele stao pary ;...

Czteromkro stu tysicy— czterysta nas— cztery 620

Dni si mnie bronio
;

poznasz z naszej cery,

Ze nas brzuch wyda, bo ten, cho to masz

[trzy wiaty^

Mocniejsze ma, nili ty, szturmy i armaty!

Jakokolwiek wygran masz i winiów, panie,

Takich ludzi, jako sam, i co si im stanie, 6;J5

Jeeli sroe zechcesz, poczekawszy t''ochy,

To ci czeka, w te i ty rozsypiesz si prochy ! ..

{Tedy) swoim afektom przybieraj wrzecidze,

Aby ju zwycionych, wicej nie ciemiy,
Ale siebie samego, cesarzu, zwyciy; 630



132 w. POTOCKIEGO WOJNA OHOOIMSKA.

To walka najgówniej szej zrównana potrzebie:

ZhoWowa dze serca, i zwyciy siebie!"

mia si Osman, ale miech z gniewem by i !^lrl

[napoy

;

„Czy nie uczy ty", rzecze, „u giaurów szkoy?
635 Jaki mi krasomówca ! wnet za te nauki

Brzydkiem cierwem gawrony napasiesz i kruki".

Obnaonego potem przywiza do buku

Rozkae, i sam naprzód ustrzel go z uku.

Po nim zaraz drugiego; skoro zabi pici.

640 Troch z gniewu opon '), i do pomsty z chci
Wojsku rozda ostatek...

Tak ci legli mowie, i ten by pies szary,

Którym si miasto wilka i Chodkiewicz stary

I wojsko turbowao, jakoby do nogi

645 Pod tak srogie Kozacy podpa mieli wrogi.

Ale i Sajdacznego, co na podjazd chodzi sajdaczny

O wos podobny kopot w zdrowiu nie uszkodzi, "estwie.

W nocy napad na tropy i tureckie szlaki,

A mniemajc swoje by przed sob Kozaki,

650 Puci si niemi ; ale skoro mu dzie oczy

Otworzy, poznawa bd, a ju go oskoczy

Orda na wszytkie strony; dugo si odwodem
Broni, cho caonocnym zmordowany cho-

[dem

;

Lecz wziwszy w rk strza i stradawszy

[konia,

655 Uszed w las wielkiem szczciem dopadszy

[ustronia...

Ochon.

1
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Znalaz
Kozak).

Contymiro
ra na obóz

Puci si po rozumie, a idcy brzegiem

Dniestrowym, trafi' swoicli stojcych noclegiem *).

Jeli on rad Kozakom, i ci mu te radzi,

Zaraz Brodawk z jego urzdu wysadzi,

A sam wziwszy regiment ju wicej nie kry, 660

Ale prosto pod Chocim do obozu dy.
Gdy si to w polach dzieje ...

. . . Murza Kantymir *), kra raczej Polaki

?°v^yr7r ^^^ wojowa nawykszy, zodziejskimi szlaki

Przez wooskie kaauzy spad niepostrzeony, 665

Chccy z nami najpierwszej skosztowa fortuny.

Sam w lesie z czci wojska ulegszy ^), rozkae

Bratu z czoa uderzy na placowe strae.

Skoro tam wszyscy oczy obróc i siy,

On nic niespodziewany osidzie im tyy... 670

witao, kiedy z wrzaskiem i okrutnym krzykiem

Powtarzajc swym haa pogastwo jzykiem,

Pozganiawszy posuchy, jako osy z bani

Padn na stra; tym szkodniej, im niespodzie-

[waniej....

Tam w samej prawie poleg Lubomirskiej bronie 675

Uderzony ordyniec z muszkietu przez skronie,

^) „...Rzuciwszy konia, z rk przebit od

strzau, pozbawiony si, uciek do pobliskiego lasu,

gdzie si dzie i noc tuajc, niewiadom drogi,

niepewien co pocznie, osabiony ran, przyczoga
si nad rzek Dniestr, któr przebywszy niedaleko

Mohilowa, dosta si nakoniec do swojego obozu".

{J. Sob. Pam. w. ch.^,

^) Oddziay tatarskie pod gównem dowódz-
twem murzy Kantymira pojawiy si pod Choci-

miem 29 sierpnia.

') Zaczaiwszy si.
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Larmo *) zatem trbacze w obozie uderz,

Co ywo, na ko wsiada, w pole wszyscy mierz,

Gdy oto z drugiej strony Kantymir jak z proce

680 Przypadszy, znowu haa okropne bekoce,...

. . . Tymczasem piechota

Jako w sprawie stana, zawalia wrota.

Widzc Kantymir, e spad z swej nadzieje, i e
Brat jego ju egnany dotd stopy lie,...

68.5 I eby si sam pobi w swoje wasne sztuki,

Gdyby na zasadzono gdzie w tyle hajduki,

(Jako si nie omyli, bo hetman w te dziury

Z dug strzelb wyprawi wgierskie piechury),

Wic si nie rozmylajc, poszed nazad w skoki,

690 Gdzie mu w gstwach muszkiety w same kadli

[boki.

Ze straciwszy co lepszych kilkadziesit ludzi.

czy si znowu z bratem, skoro wojsko stru-

[dzi. . .

.

Poudnie prawie byo, i najwysze stropy

Soce trzymajc, cie nam zwino pod stopy,

695 Gdy strudzony Kantymir w caodniowym chodzie

Przy Prutowej z sw Ord odpoczywa wodzie,

A czujcy od siebie niedalekie Turki,

Wycheznywa bachmaty, zrzuca swoje burki,

Sam pi, dopadszy cienia oganistej trzenie.

700 O Kozakach ni dudu, którzy z onej cienie

Wyszedszy, na dalsze si chowajc roboty,

Prosto ku Chocimowi prowadz swe roty.

Wic gdy trafi Tatary nad Prutow toni, Sn&ra
Tabor rodkiem szykuj, a skrzyda pokoni^). ''^*^""

^) Alarm, bicie na trwog.
^) Pokoni, konnic obstawi.



CZE TRZECIA. 135

Widzi ich ju i Orda, ale sobie myli, 705

e to ludzie z obozu tureckiego wyszli.

To Kozacy, nim si ci do koca postrzeg,

Dawszy im z dziaek ognia, skrzydami zabiega

Z prawej i z lewej strony; tak bez swoich

[straty

Pora ich, i tabor zagszcz bachmaty, 710

Trupem pola uciel, winiów bior co si

Podoba; tak z niechcenia zjada baba prosi,

A Kantymir, doznawszy swego szczcia miary.

Uciek przemierzy midzy Turki i Tatary.

Szemberg
i Weweii

przyjechali
do obozu.

Ggy si tak Zaporoec przed pogastwem
[pisze . . . "^IS

A Szemberg, a Weweli z wiksz wojn jad,

I dalej czterech mil Osmana nie kad.
Tai wezyr Szemberga przed cesarzem, który

Dociekszy od pochlebców, e co za raptury ^)

Od niego do Polaków miay by z pokojem, 720

Chcia mu kaza zdj gow pospou z zawojem.

I by si z hospodarem nie odwiód przysig,

Klkn byo obiema przed katem pod prg ^).

^) Raptura (ac.), ksiga dorywczych nota-

tek (dzi take raptularz); tutaj tyle co kore-

spondencya. Odnosi si to do listu, który przywióz
Weweli od baszy sylistryjskiego (III 35). By on
widocznie bez wiedzy Osmana wysany. Basza wy-
par si wszystkiego, na hospodara pado podejrze-

nie tajnych knowa, czego omal yciem nie prze-

paci. Hospodarstwo otrzyma Stefan Tomsza, który

ju przedtem by hospodarem. Zmiana ta nastpia
w ostatnich dniach sieri^nia.

'*) Prga, prgierz, katowski sup.
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Przystojnie wprawdzie miany Szemberg od Hu-
[sejma,

725 W którym acz do pokoju ch bya uprzejma,

Z tak surowym responsem odprawi go, eby
Polacy do jutrzejszej mieli si potrzeby...

Albo niech si poddadz i omyj pfaczem

Daleki trud z nóg naszych, cesarza haraczem

730 Wiecznym niech ubagaj i do domu caJo

Powróc, krwie nie lejc; mnieby si tak zdao;

Owszem jako przyjaciel stary ycz szczerze,

Inaczej niech ich adne nie bani przymierze.

Jeszcze Szemberg domawia, gdy sie wal p^zyszu.

[z góry,

73.5 Pod spraw *) Sajdacznego kozackie tabory.

Ju mil od Chocima chcia' nocowa, ale

Widzc, e na pogaskie nastpuj fale,

Cho si ju byl rozgoci, woli i do ciszy
;

Przeto acz jeszcze z drogi ukwapliwej dyszy,

740 Poszed ae pod Chocim
;

prawie si dzie
[mroczy,

Gdy pod naszym obozem tabory roztoczy.

Tam hetman, otoczony swej starszyny wiecem,
Ochotnie nad dniestrowym wita go Kamiecem.
Ten potwierdzi, co Szemberg, co prawi Weweli,

745 Zaczem Chodkiewicz, eby wszyscy to wiedzieli,

Trbi kae przy hale ród obozu swego :

Nieprzyjaciel imienia e Chrystusowego

Ju nad nami, ju o nim nie trzeba si pyta,
Tylko si na gotowa, jako go przywita.

*)Pod spraw znaczy tu tyie co : pod
wodz,, zob. II 221.
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Widziaby tam serce, widziaby by mstwo 570

Starych onych Sarmatów, jakby ju zwycistwo
W rku mieli

;
jakoby w pene dmuchn ule

!

Ci szable na musaty '), strzelb drudzy w kule

Dyktuj ^); wre tryumfu, wre wygranej pewien

Obóz, jakby na ogie suchych nakad drewien, 155

Kiedy im ich wodzowie, dowiadczeni w ra-

[ziech ^)

Marsowych, w pradziadowskich stawiaj obra-

[ziech,

Rycersk cnot, której niestrzymane ostrze

Ora swego*) od morza do morza rozpostrze.

Rzekby, e to ci wstali z Bolesawem z trumny, 760

Co elazne po kocach ojczystych kolumny

Stawiali, kiedy na Wschód pad Rusin premu

[dry %
Na Zachód pyszny Niemiec krwi zaszarga

[pludry;

Owo wszyscy z radoci wygldaj witu.

Czekaj nadtego pogastwa przybytu. 765

') Stalka do ostrzenia broni siecznej.

') Wac. dychtuj (z niem. dicht), t. zn.

nabijaj.

^) Dawna forma 7 pp. ;
dzi mówi si jeszcze

:

we Woszech, w Niemczech. Wraziech Mar-
sowych znaczy: w sprawach wojennych.

*) T. zn. ojczyzn swoj czyli granice

Polski.

*) Zam. przemdry frus.).
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..Zabielay si góry i dniestrowe brzegi,

Rzekby kto, e na ziemi wiee spady niegi,

Skoro Turcy stanli, skoro swoje w loty,

Okiem nieprzemierzone rozbili namioty,

Z Nie toczyli obozu, nie cignli sznurów, Pregumpoya
' '" ' ' (zarozumia-

Ale tak ma garstk wzgardziwszy ^) giaurów,
]^^^l^^'

Kdy kto szed, tam stan ; na mocy si czuj,

Jeli nas nie wystrasz, to pewnie zapluj...

Skoro Osman obaczy nasze szace z góry,

10 Jako lew krwie pragncy wyciga pazury,

Jey grzyw, po bokach maca si ogonem^

Jeeli ubra w polu obaczy przestronem,

Chce si i on zaraz bi, zaraz chce na nasze

Wsie obozy, hetmany zwoawszy i basz,

15 Kae wojska szykowa, cho ju i niespraw *)

Dla pola cieniejszego, i na nas obaw.
Kto mu wspomni nie w polskim wieczerz obozie;

Cho najwierniejszy suga, bdzie na powrozie.

*) Dzi kadziemy przedmiot przy tym czaso-

wniku w 6 przyp. Por. II 347.
") Nie w porzdku naleytym. Por. II 221,

III 477, 549.
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Jancza-
rowie.

Sonie.

Obraz woj
ska tu-

reckiego.

Tedy o tak haniebnej usyszawszy karze,

Biednego ognia skada nie mieli kncharze...

Teraz gdy Osman kae, lub zysk lubo strata,

Wal si wojska, idzie i grona armata,

Strasznie si bisurmaskich z góry garn roje,

A biae jako gsi migoc zawoje.

Janczaraga ^) we rodku ustrzmiwszy ^)

[w puch pawi

Ogniste swoje puki na czele postawi

;

Sam dosiadszy biaego Arabina grzbieta.

Jako midzy gwiazdami iskrzy si kometa,

W barwistym zotogowie pod órawi wiech,

Buczuk nad nim, z miesicem, otomask
[cech.

.

W prawo, w lewo Janczar ^) na widoku stay

Nieznane oczom naszym dotd specyay:

Straszne sonie, co trby okrom maj kielców,

Kady sw wie dwiga, kada wiea strzelców

Po trzydziestu zawiera; tak gdzie tylko chodz
Rozdranione bestye, nieprzyjació szkodz*).

Konne wojska po skrzydach, wyniósszy swe

[dzidy>

Patrz, rycho si do nich sunie giaur gidy ^),

Albo im ka skoczy, gdzie z niezmiernej chuci

miay Spahi "^) na naszych dziryty wyrzuci,

2'J

25

30

35

40

') Janczaraga (tur. Jen yczjery agaszi), do-

wódca janczarów.

^) Ustrzpiwszy, ustroiwszy.

') Zam. Janczarów, zob. Dd. 52.

*) Zam. nieprzyjacioom szkodz. Por.

V 133.

*) Gid (prow. u Podhalan), obmierzy.
®) Spahi (tur.), jezdny.
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Wszyscy siedz od zota, od rzdów, od pukli^

Inie, jako na wojn dalek wysmukli;

Nie widziae kirysów, nie widzia pancerzy,

Kady si zotogowi, jedwabi i pierzy...

4i Wszytko znieli, wszytko to dzi na si woyli,

Z czego wiat przez lat tyle zdarli i zupili,

Konie przecie, znuone tak dalekim chodem,

Nie on rzewo miay, co im idzie rodem....

wieciy si od zota chorgwie gorce,

50 Po których haftowane tureckie miesice....

Ale odjwszy ludzi europejskich z czoa,

Ostatek czer, szaracza, motoch, skomon '),

[smoa...

W tyme oboku stali Murzyni cudowni;

Jako si byszczy iskra w opalonej gówni,

55 Tak i tym z warg napuchych, z czerniejszej

[nad szmelce *)

Paszczeki, bielsze ni nieg wyglday kielce.

Tu si w szerokobiaej na wierzchu koszuli

Po polach Mamalucy przestronych rozsuli,

Jakoby przy abeciach kto postawi kruki,

60 A gste si nad nimi wieszaj buczuki.

Tame wszytkie narody, które jako sznuru

Dugiego si z obu stron trzymaj Tauru^),..

To Woosza z Multany, co przedtem ssiedzi,

Dzi nam nieprzyjaciele; tam si wszytka scedzi

m
*) Skomon; wyrazu tego nie ma w Lindem,

znaczy tu widocznie tyle co pospólstwo, motoch.
') Szmelc (szmale), szklista powoka

,

emalia.

') Ludy zamieszkujce stoki pasma górskiego
Taurus.
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Zgraja ona niezmierna, niezliczona gstwa,

Z której Polska ma wiadka, póki wiata, mstwa.

Có pisa o armacie? gdy samemi dziay

Obóz swój osnowali za szace, za way,
Z takim grzmotem, e ledwie podobny do wiary;

Sam to przyzna Chodkiewicz, wódz i onierz
[stary,

Który jak si Marsowym pocz bawi cechem,

Nigdy tak wielkich, nigdy z tak ogromnem echem

Sztuk ognistych nie widzia, które ziemi z grun-

[tów

Trzsy, rzygajc kule o szedziesit funtów.

/ To prochy i granaty i rozliczne twory

Na krew ludzk osobne cigny tabory...

Dr si trby i surmy i w tyle i w przedzie

;

Ale po lepszych w Wilnie tacuj niedwiedzie...

Przytem dzyngi, piszczaki, flet, kobza i z druml
;

Daleko pikniej gsi gdz i psi skuml,

Jakby drapa po sercu, tak tam bya grona,

Gdy si czwarzy ^) pocza kapela przewona...
stada byda. ^Xu|ów naprzód i osów z rónymi ciary,

^

Potem cielców ma sroga zaprzonych w kary ')

Nu tak straszna armata, gdzie i po stu woów
Jedne sztuk cigno; có kule, có oów?
Wszytko to swym taborem, jako si ju rzeko,

Kilka mil za wojskami powoli si wleko.

Poroyste bawoy, barany i kozy.

Krowy, których cielta na wozach si wiozy,

65

Muiyka.

70

75

80

85

90

*) Powtarza, haasowa
;
prawdopodobnie zam.

s w a r z y (szwarzy) si.

^) Kara (niem. Karren), taczki.

11
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Owiec i bierek^) trzody niezmierzone okiem

Razem pasfy, razem szfy, ale wolnym krokiem

Nu may ^), które rzeczy potrzebne do yda ^)

Wiozy, co miay w jarzmach roboczego byda

!

95 Gdzie faryna *) i sorbet i kawa, co spumy ^)

Trawi w czeku^ i we pstrych farfurach per-

[fumy.

Tak si Osman opatrzy prowiantem sporym,

Bojc si, eby Polska, pospofa go z dworem
Godem nie umorzya ; czyli sysza, e tu

100 Ry si nie rodzi, nie masz kawy i sorbetu ?

Chleb a piwo to ywio, tuste miso z chrzanem,

Gdy zdrowie jest, bez pieprzu, bez cymentu^)

[panem.

Jako, bymy si chcieli rozgarn w tej mierze,

A na wieki z tem wszytkiem uczyni przymierze,

105 Czego nam niebo i ta ziemia, co nas rodzi,

Nie daa, duej bymy i starzy i modzi
yli, i kadyby z nas trzech Wgrów przesie-

[dzia');

Na wiecie mdry niebo uczynio przedzia, ,^

To wszytko dawszy, czego potrzebowa który

110 Naród, wedle kompleksyi *) i swojej natury.

Nikt do nas, my na wszytkie posyamy wiaty
Po trunki, po korzenie, szkieka i bawaty

;

*) Bierka, owca turecka.

^j Ma, gatunek wozów (zw. ubianych).
^) ydo, ycie, sposób ycia.

*) (ac.) mka.
^) Spuma (ac.) piana, szumowiny.
^) Cynamon.
') Przetrzyma.
*) Kompleksy a, budowa ciaa.
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•Starowie-
ckie ryn-
sztunki.

W tem kmiotków naszych poty, w tern ich ton
[prace:

Kuchnie óci, a winem oblewa patace

!

Nie znano dawno pieprzu, kanaru, cymentu, 115

Apetyt by kademu miasto kondymentu *).

Patrzmy te co za ludzi miay tamte wieki,

Którzy nam t ojczyzn dali do opieki

!

Ale e ich may lad i tylko w elezie

;

Ledwie e nie z nogami drugi dzisia wlezie 120

W szyszak przodka swojego, puklerza nie dwi-
[gnie,

Pod mieczem jako wze do ziemi si przygnie,

Ledwieby i ostrog uniós na ramieniu,

A jako w wczesnem '^) krzele usidzie w strze-

[mieniu.

Nu one rkawice, gdzie na kady czonek 125

Nie klejnot, nie mannela^), nie drobny piercio-

[nek,

(Biaej to pci spuszczali) — ale stalna blacha.

Có o zbroi rozumie ? có gdy w niej waacha
Osiad, elaznymi go kierujc nagówki*)?

Przebóg ! có nas w tak drobne przerobio mrówki? 130

Zbytkami nieszczsnymi, akomemi gardy

Samimy si w Pigmeów ^) postrzygli i kary.

Co ywo na nas jedzi i wszyscy nas lubi,

Wszyscy nas jako wasne gski swoje skubi....

.

*) Kondyment przyprawa.

^) Wygodnem.

) Branzoletka, naramiennik.

*) Nagówek, cz munsztuka nad gow,
konia.

^) Pigmej czy cy, bajeczny naród karów.
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135 Ale nas Osman woa, który hardzie na trzy

Z wysokiego namiotu swoje wiaty patrzy,

Wieszczków, wróków, kuglarzów z czarami i gusy

Mataczemi ^) na koo osnu si powrósly,

Którym jako anioom, tak wierzy uprzejmie,

140 I nikt mu uski z serca lepego nie zdejmie...

Sam sta Osman na górze pod zielonym znakiem,

Opasany po wietnym kaftanie sajdakiem, kw"*?

Skd móg wojska obaczy. jako trzeba obie,

Majc grono zwyczajnych pochlebców przy sobie,

145 Stamtd ludzi szykuje niecierpliwy zwoki...

Razem bando ^) na dwór swój wyda w owym
[czesie,

Kto pierwszej wiktoryi nowin przyniesie,

Sto tysicy we zocie da, i konia z rzdem,

I znacznym go obieca opatrzy urzdem.
150 Taka straszna zawzito, takie aparaty

Nie przyniosy Polakom adnej serca straty.

Którzy Bogu oddawszy swej nadzieje skutki,

Skoro hetmaskie koty ogosz pobudki,

Pod przestrone swych wodzów schodz si na-

155 Gdzie kapani, jarzce zapahwszy knoty, [mioty,

Przed aosn figur mierci jego smutnej

Ofiar mu, a oraz akt skruchy pokutny

Upokorzonym duchem oddaj, a przytem

ebrz, eby raczy by swym ludziom zaszczy-

[tem ') ...

^) Przymiotnik urobiony od rzeczownika ma-
tacz, krtacz, garz.

^) Obwoanie, obwieszczenie.

^) Zaszczyt (od szczyt ac, scutu7n, tar-

cza), osona, ochrona.



CZ CZWARTA. 145

Kady potem z osobna, skoro serce skruszy, . 160

Kadzie w kapaskie swoje niedostatki uszy^);

To czyni i hetmani, a witym obrokiem^)

Wsparszy dusze wszyscy dnia czekaj z widokiem.

Ju si ptastwo ozwao, jn zupenem koem

cb^o^dkff-
Titan ^) idzie do góry, — jeszcze si kocioem 165

WlCZ. Chodkiewicz bawi, kiedy szpieg na szpiegu jedzie,

Ze si Osman u niego kadzie na obiedzie

A ten skoro nabone modhtwy odprawi,

Wstawszy z kolan na nogi, i „rad mu bd", prawi,

„Tylko niechaj nie mieszka *), niech ie kwasi 170

[grochU;

Bdzie bigos gorcy z oowiu i prochu,

Jeeli te chce zay pieczeni podrónej,

Gotowi zarbacze czekaj i z róny".

To na si zbroj bierze i wietne paie ^),

Rzekby, e mu si nazad wróciy trzy krzye, 175

Ani lat siedmiudziesit twarde blachy gnioty.

Wraz kae w swe uderzy wsiadanego ^) koty

;

Larmo zatem po wszytkich obozach si szerzy,

Jedni do zbroi, drudzy si bior do pancerzy.

Wszyscy na ko wsiadaj i wychodz z szacu, 180

Rzekby, e na wesele, rzekby, e do tacu.

*) Spowiada si.

*) Obrok, ywno, pokarm, wyznaczona stra-

wa codzienna; tu znaczy tyle co wiatyk, t, j, ko-

munia w.
^) Bóg soca.
*) Niech nie zwleka.

*) Paia, tarcza, blacha na piersi dla konnych.

^) Wsiadanego gra, bbni, da znak do

wsiadania na ko. Por. str. 45, w. 5 z góry.
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Ze ju na skro korony wdziali tryumfalne.

Grzmi bbny w regimentach, a koty tubalne

Gdzie elazny na rzewych jedziec koniach

[siedzi,

185 To basem, to dyszkantem rozprawuj w miedzi....

chwalebna ochoto ! o kochana modzi

!

Serce ronie patrzcym, gdy na ksztat powodzi

Blizkie pola osuli, a mnemi czoy
Wyraaj mieszany gniew z radoci w poy.

190 Zakwitn barwistymi tamten wiat proporcy....

Nad którymi przybite do kopii zotej

Równem gronem gorzay wyostrzone groty;

Odymay si Ory po chorgwiach tkane,

A konie pod paskimi n igami igrane...

195 ....pryskaj, r i posta w miejscu

Nie mog, czynic serce i ochot w jedcu.
Po dniestrowych piechoty rozwleky si brze-

[gach,

Niemieckie szwadronami, wgierskie w szeregach,

Rozlicznych barw kolory prezentujc oku,

200 Jakie soce w wieczornym maluje oboku.
Hetmani dawno w gowie formowane szyki, szyw.

W rad sobie przybrawszy stare pukowniki
1 mdre inyniery, jakoby z regestru

Po równinach bystrego rozpostarli Dniestru.

205 Lewe skrzydo Chodkiewicz wzi pod swoje

[spraw,
Prawe Lubomirskiemu odda pod buaw.
Na czele swój naprzód puk, Zienowiczów drugi,

Trzeci Opaliskiego w rzd postawi dugi.

Tame sta i Sapieha, usarze na przodzie,

210 Pancerni we trzech szykach byli na odwodzie.
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Tam Eusinowski z puki lisowskimi, tame
Zaporowskie z swych szaców patrzyy harame *).

Lubomirski postrzegszy, e na dziur mysz,
Opanowawszy lasy, Tatarowie dysz,

Tak skrzydo wyprostowa, e zrówna i z szykiem 215

Chodkiewiczowym czoo, i jeliby smykiem

Chciaa co Orda broi podczas bitwy z Turki,

Móg im da odpór, móg ich wegna w te ko-

[mórki,

A prawem skrzydem rzdzc, pi rot kopij-

[nika

Na samo wanie czoo pogastwu wymyka... 25JO

Gdy tak jezda po bokach wecuje demesze ^),

Wrzay rodkiem gwardye pod Wejerem piesze;

Tam ogniste armaty, tam wojenne sprzty

Niemieckie i wgierskie stay regimenty,...

Wszytkie infanterye, jednem rzekszy sowem, 225

I dziaa pod dozorem byy Wejerowem,
I co mogU wieych sztuk nowi wynalezce

Wymyli, kada tu rzecz swoje miaa miejsce...

Z drug stron, gdzie lasy byy i werteby,

Kilkadziesit rot stano kozackich, gdzieby 230

Wykradli si Tatarzy z onych skrytych ozów.

Mieli odpór gotowy od naszych obozów...

Tety hetman w powag cnego czoa rugi

Ubrawszy, skoro szyki objedzie raz drugi.

Skoro stwierdzi wtpliwych, serdecznym potuszy, 235

Na bhzki kopiec cugiem bucefaa ruszy.

') Harama (arab.), czer, gawied.
*) Szable damasceskie.
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Kiedy na ksztat gradowej, penej gromu chmury.

Zastpy si pogaskie wal ku nam z góry...

Obróci si Chodkiewicz czoem na swe szyki,

240 Gdzie widzc zgromadzone wszytkie pukowniki

I rotmistrze, i wielk cz z narodów obu

ywej modzi, starego trzyma si sposobu

Zawoanych hetmanów, zdjwszy szyszak

[z gowy,

Krótkiej, lecz zwizej do nich zayje prze-

[mowy : . .

.

245 ... „Polacy! Dzi wam si Bóg (swych) otarzów ch^k7e*wi-

[zwierza ')

Nowego, które stwierdzi krwi wasn, przy-

[mierza. ..

Wam ojczyzna rodzice, krewne, dzieci mae,
Ple niewojenn, dziewki oddaje dojrae ; . .

.

Wam ubogich poddanych chrzecijaskie gminy,

250 Ojczyste naostatek ciany i kominy

Pokazuje z daleka matka utrapiona,

Pod wasze si z tem wszytkiem dzi kryje ra-

[miona,

Do was obie wyciga rce wolno zota,

Niech si sam w swych pogania obierzach *)

[umota,

255 W te rce król ozdoby swej dostojnej skroni,

Kiedy mu hardy Osman mie pocign do niej,

Porucza, z których je ma; nadzieje nie traci,

Ze tyran posinego') sowicie przypaci.

^) Zwierza, powierza si.

^) Sieciach
;
(obierz znaczy take tyle co

adobycz).

*J Posine, opata od tego, po co si siga.
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Ja unione Bogu czyni dziki, e mi

Da y na nizkiej do dnia dzisiejszego ziemi, 260

Dal na tern stan miejscu, skd jeeli ywo
Wróc, czeka mnie yzne wiecznej sJawy niwo....

Wic o kawalerowie, w których serce ywe
I krew igra, przyczyny majc sprawiedliwe

Tak koniecznej potrzeby, — Litwa i Polanie, 265

Osidcie Turkom karki i nastpcie na nie !

Niechaj was to nie stracha , niech oczu nie

[mydli,

Ze si poganin upstrzy, uzoci, uskrzydli...

Mao co tam wojennych: dziady, kupce, ydy,
Martauzy') postroili i dali im dzidy. .. 270

Tedy do tak nikczemnej marnej szewskiej smoy
Sarmatów bd równa? Naród, który z szkoy

Marsowej, pierwsze przodki, stare dziady liczy.

Który wprzód w szabli, nili w zagonach dzie-

[dziczy,

Którym Chrobry Bolesaw, gdy Rusina zeprze, 275

elazne za granic postawi na Dnieprze.

Gdy Niemca, co w fortecach i w swej ufa strzelbie

Takie kaza kolumny kopa i na Elbie...

Dobdmy na dzisiejszy dzie chowanej broni,

A skoro haso „Jezus" po wojsku zadzwoni, 280

Nie szczdzc bisurmaskiej nikczemnej posoki,

Odbierzmy naleyte szablom swym obroki,

Jeeli si kto boi, jeli ufa w nogi,

Niech patrzy na bystry Dniestr, tatarskie zaogi,

O czem wtpi, — a mnym bohaterska cnota 285

Niechaj do wiecznej sawy pootwiera wrota.

') Martauz, martahuz (wg.), ten co ludzi

kradnie i sprzedaje, udokrajec.
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A Ty, o wielki Boe, który jednem sowem
Wodzisz wojsk miliony, przeto obozowym
Panem si susznie zwiesz, Ty sadzasz na trony,

290 Ty królom z gów niewdzicznych odbierasz ko-

[rony,

Poka swoje moc w naszej niedodze lichej !

Zepchni nieprzyjacioy swoje dzisia z pychy,

Oni liczbie tak wielkiej, wozom, koniom, a my
W Tobie tylko, jedyny Boe nasz, ufamy;...

295 Niech si im uki Jomi, niech im szabla stpie,

Daj cze swemu imieniu w tym ludzi zastpie

!

Gdy dokoczy Chodkiewicz takiej swojej

[mowy.
Zdao si, e ze soca promie go ogniowy
Ogarn, e na gowie i na* skroni biaej

300 Wosy mu oszedziae ') pomieniem gorzay . .

.

Wszyscy si chc z Turki bi z tak wdzicznej

[przynty,

Zagrzmi gono po caem wojsku pean ^) wity
Bogarodzice; przez ni chc syna ubaga,
eby swoich chcia stwierdzi, nieprzyjació

[strwagaó . .

.

305 A ju ^^hala"' tatarskie, jaki wrzce garce Harce.

Bekot czyni, zagusza
;
ju poczyna harce.

Ju si bynie po paskiem bystry buat *) boniu,
Kto si czuje na rku i obrotnym koniu,

') Osze dziay, osiwiay, (pochodzi podobnie
jak s z e d z i w y od przest. wyrazu s z e d , szron
(zob. Dd. 127).

^) fGreck.) pienie dzikczynne, pie.
) Szabla z gowni, szerolc. I
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Pierwszy
sztuim do
Kozaków.

A CO pierwsza w onierzu, na odwanem sercu,

Chocia z placu drugiego prowadz w kobiercu, 310

Komu hetman pozwoH, onera chce igrzyskiem

Sawy naby, w ostatku i mier liczy zyskiem....

Ale mni Polacy dobrze sobie wró,
Ze trupa na pogany gowami poo,
Nastrzelali Tatarów, jzyków nawiedli; 315

A ju czwarta z poudnia, wszyscy si najedli,

Sam tylko Osman na czczo: bo jako si rzeko,

Wprzód ni je, wszytkich nas mia zbi i we-

[gna w pieko.

Wic do swoich hetmanów surowe le grozy :

-Niech si harcem nie bawi, niech bior obozy 320

Giaurskie ; czy mi godem chc umorzy r czy to

Im si igra chce? mnie je, bodaj ich zabito !"

I w z wyrzek godzin, nastpili zatem

Na kozackie tabory poganie mandatem.

Bardzo im to markotno i w oczy ich kole, 325

Ze im równe Kozacy zastpili pole

Spraw szli upierzeni Janczarowie wprzódy,

I Kozakom bez wszelkiej dadz ognia szkody

Albowiem ci, skoro swe wózki kryte lip

Z blizkiego brzegu rumem *) w pókoszkach na- 330

[syp,

Uka na Janczary fig, i nim znowu

Nabij, dadz im w brzuch gstego oowu ')

Z dziaek rutem nabitych, z nonych samo-

[paów
Wraz na nich jako osy wysyp si z waów.

') Rum, rumowisko, szutr.

*J Dla rymu zam oowiu. Por. IV 414.
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335 Posikuj swych Turcy, Chodkiewicz swych

[wzdziera,

Cho si kady do onej potrzeby napiera.

Ufa mnym Kozakom, z Sajdacznym si znosi,

Gotów mu da posiJek, jeeli on prosi....

Tak kiedy si gra w tamtej bogaci zabawce,

340 Przybywa i z tej strony i z owej na stawce '),

Cho Turków po tysicu, naszych tylko po stu,

Lecz jeden bil dziesiciu; obaczywszy z chróstu

Piechoty, cho jeszcze z dzia nie strzelano na

[nie,

Retyrowa si nazad poczli poganie.

345 Nakoniec wziwszy chost niepoledni, zbiegli

Do swoich, co i pola i góry zalegli.

Juby bya i z tymi dzi dosza potrzeba,

Ale si soce w morze pokwapio z nieba.

Jak si ten haas pocz, bisurmascy smocy ^)

350 Nieporównanym grzmotem a do samej nocy

Zaguszali nasz obóz z bardzo ma strat

;

My Turków sercem, oni przeszli nas armat.

Sze koni szeregowych z pod hetmaskiej roty,

Z inszych drugie sze w one pado grzmoty.

') Z obu stron podwysza si stawka, t. j.

przybywa walczcych. W obu wydaniach Wojny
Chocimskiej wydrukowano bdnie : nastawo e, do

czego widocznie odnosi si umieszczony w sowniczku
tych wyda wyraz : nastawca, posikujcy, re-

zerwa (?). Gdyby zreszt wyraz ten nawet i uy-
wany by w tern znaczeniu, to w takim razie mu-
siaoby orzeczenie sta w liczbie mnogiej : Przyby-
waj.... nastawce.

^) Smok, dziao wyrzucajce kul o 40 fun-

tach
; co do formy zob Dd. 23.
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Jeden pachoek, drugi Zawisza tej bitwy 355

I Bohdan i Carowie, Tatarowie z Litwy ^),

ywotem przypacili
;
pad i Rusinowski '^)

Od dziaa uderzony, pukownik Hsowski ; .
. .

Prawda, e i to szkoda; lecz z nieprzyjacielem,

Którego trupem pola szeroko zabieleni ^), 360

Zoona*), tym snadniej nam al na sercu koi,

Ze znowu powetujem prdko szkody swojej....

Ukadao pogastwo w drabiny trup goy,

Jako rolnik przed deszczem, kiedy do stodoy

Wozi z wierzchem pod pawz*) wysuszone snopki, 365

Którzy nam przed godzin pisali nagrobki.

Prowadzi leda holik"), leda ciura pody

;

W rzdach konie okryte bogatemi siodly ..

uki, szable, zawoje, pienidze i szaty.

Dywdyki ^) i czapragi haftowane w kwiaty, 370

Buczuki i chorgwie i rynsztunek iny

Prostych olnierzów i le strzeonej starszyny.

Peen obóz by tego ; ale droej trzyma

^) Dwaj ci rotmistrze , którzy pierwsi polegli

pod Chocimiem, byli muzumanami. Pochodzili oni

od tych litewskich Tatarów, których Witold przed

dwoma wiekami osadzi by na Litwie. (Tretiak

Hist, w. eh. 137).

*) Zosta tylko postrzelony.

') Zam. zabielimy, t. j. zacielimy.

')Z nieprzyjacielem zoona, t zn.

poczona jeszcze z wiksz jego strat.

*) Take p o w z , drg którym siano na wo-

zie si przyciska.

«) Hoysz.
') Dugie okrycia tatarskie na konia.
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Osman tam zabitego basz Huseima *).

375 Lepiej go byo nie kl; tento po Skinderze

Umarym na Sylistrze prefektur bierze;

Ten dzi wada wojskami, chocia jednem okiem

Patrzy, ju mu obiedwie wiecznym zaszy mro-

[kiem!

Tatarowie jak rano w onych chróstach legli,

380 Lubomirskiego, ae do wieczora strzegli,

eby si tam nie miesza, gdzie blizkie swej

[ciany

Koniecznie chcieli Turcy znie Zaporoany ^)

Cho mu dusza piszczaa, i mia okazye

Kruszy obok pogaskie sudanne ') kopije.

385 Dopiero pyszny Osman troch pod si

[z chwostem*),

Skoro cay dzie przetrwa niepotrzebnym po-

[stem

,

Siada do swej wieczerzy, ale w gb ksa
Nie woy, cho wieego dostatek ma misa.

Naszy, gdy dniem dzisiejszym przysze szczcie

[zmierz,

390 Dwakro maj weselsz ni obiad wieczerz,

A co raz sonecznego wetujc upau,

Kto ma czem, napijaj si do siebie pomau.

Huseim
zabit.

RadaChodkiewicz, skoro obóz sam w koo objedzie, wojenna.

Sam posuchy, sam strae placowe zawiedzie,

1) Zob. lir 35.

^) Zaporoców.
^) Take sudamny (z franc. soutane, duga

obcisa suknia), dugi a smuky.
*) Chwost, ogon; wzi ogon pod sie-

bie znaczy : spuci z tonu.
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Ledwo tward z starego zbroj zdejmie grzbietu, 395

Zaraz rady wojennej sprasza do sekretu.

A Skoro miejsca wszyscy swe zasid rzdem
Wedle lat, i kto jakim uczczony urzdem,
Swoje naprzód krótkiemi powie sowy zdanie

:

,,Dzie dzisiejszy pokaza, co mog poganie,... 400

Liczba im serce czyni i gste pomiota,

Które wisz nad nimi ; samaby si gniota

Ta zgraja, (bo nam nigdy nie wyrówna w siy),

Gdybymy im zaraz w polu obrócili tyy.

Tak mi si zda, eby si raz z pogastwem zwa- 405

Armat pozasadza, wojsko wyprowadzi.... [dzi,

yczybym, 'ebymy si, bdc jyszcze tdzy,

Spróbowali z t srog bellu ^) co prdzej.

Widz i Kozacy czcze przywlekli talagi,

Kto rczy, e wytrwaj? wic to do uwagi 410

Waszej dawszy, przestrzegam, jeli w tym opale

Duej bdziem, e prochów mamy ju omale^).

Wszytko z postanowieniem mija si sejmowem.

Lecz nas i biedne prochy omyl z oowem.
Mam i ja sw prywat: staroci mej brzemi, 415

Która mi co godzina gbiej toczy w ziemi,

Wtpliwego wygldam i mroku i witu,

Krótki czas na tym wiecie mojego pobytu !

yczybym, nim ostatnie przyjdzie oczy zmróy.
Bogu si i kochanej ojczynie przysuy".... 420

Skoro skoczy Chodkiewicz, wszyscy jako

[siedz.

Do jego propozytu swe zdanie powiedz.

^) Bellua (ac.), dziki zwierz, bestya.

^) Niewiele.
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Jedni przeciwko niemu, drudzy mówi za nim,

Bo kada giowa swojem obfituje zdaniem.

425 Wic gdy si starszy w róne forsuj wywody,

Bierze te z miejsca swego glos Sobieski mody.
„I ja, wielki hetmanie, chocia tyle swady

Nie mam w sobie, ebym mia starszych gani

[rady,

Tak rozumiem, ile czek z dawnych baczy dziei

:

430 Rzadko stoi w wczorajszej fortuna kolei

;

Owszem, dzi da na wymiot*), aby jutro sroej

W niewywikane miaka wegnaa obroy ^).

Tak dziki zwierz, tak ptacy, tak i nieme ryby

Na pont wpadaj myliwcowi w dyby....

43.5 Niech to zdarzy mocny Bóp, jeli wita wola,

Ze te pogaskim trupem zacielimy pola,

Niechaj pod jego spraw i witym dozorem

Zote krzye pod samym rozwiniem Bosforem.

Ale któ ma przywilej na to i pieczci?

440 Mybymy to tak dobrzy mieh by i wici
Nad wszytko chrzecijastwo, ebymy do razu

Wygra i wygna mogli Turki do Kaukazu?....

Maj Dunaj poganie, maj Czarne morze,

Którem si od Azyi Europa porze,...

45 Maj cae królestwa, ludzi miliony ; ..

W Polsce co za fortece? Kraków jak pod motem,
Samychby dzia burzcych spad na ziemi

[grzmotem....

Sobieski
rozradza.

*)Da na wymiot co, wyrzuci, wysta-
wi co na zwabienie.

^) Obró, naszyjnik, zwykle na psy, przen.

kajdany, niewola.
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Jeli rzeczsz, e ssiad z posikiem przyjedzie,

Jakoby te budowa na marcowym ledzie.

Przysigbym, e si teraz wszyscy ciesz miele 450

Wilcy polskiej wolnoci i nieprzyjaciele. . .

.

A Wadysaw co mówi za dniestrow wod?
Wielkby nam i ten by w boju niewygod,

Czy si broni, czy jego, gdyby jednym razem

W nas i we uderzyo pogastwo elazem. 455

Tedy i ja wytrzyma z miejsca mego radz

(W czem nie na swoim miakim rozumie si sadz

;

Sawnych to fortel wodzów, którym nie bez sromu

Garci ludzi zastpy przyszy do pogromu),

Razem na szaniec nie stawia, zwaszcza gdzie

[potg 460

I liczb adwersarze') twoi ci przesig '),

Poczeka okazyi, same pójd rzeczy,

Gdy ten albo si zgodzi, albo ubezpieczy;...

Niech tylko ta szaracza poley na kupie,

Zamierdzi si, przy taszym bdziem mie j
[skupie *) ; 465

Niech ich zimny deszcz spócze, mrony Auster *)

[przejmie,

Bd ty *j do swoich warstatów uprzejmie

Nas mniej, raniej nam te trzeba, czego ju po-

[prawi

Trudno; moglimy mogli lepiej si z tern sprawi,...

I) (ac.) przeciwnicy.

') Przesign, przesadz.

^) Za tasz cen.
*) Wschodni wiatr.

') Tskni.

li
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470 Ale 00 ju mino, tego trudno cign

;

Teraz ka wszystkich szaców na koo podwign.
Jest prowiant w Kamiecu, królewic o jutrze

W obóz wnidzie, nam serca doda a im utrze

Có, gdy we stu tysicy król ze Lwowa ruszy,

475 Chobymy te znunieli'), za ') nam nie po-

[tuszy'')?

Naprowadzi ywnoci, prochów i armaty

;

Turcy bd czwarta cz, my bdziem trzy wiaty,

Tam w boy czas pójd w pole, i trzymane poty *)

Krusz szczliwie o piersi bisurmaskie groty.

^80 A tymczasem do króla goniec skoczy chyy :

, Niechaj go Lwów nie trzyma, niech si do nas

[zbliy,

Niech, spdziwszy z Podola tatarskie zabiegi,

Stanie nad dniestrowymi co najrychlej brzegi

;

Ze na tylko z wygran szabla polska czeka,

485 Inaczej niech sam na si, nie na nas narzeka".

Wszytkim si podobao Sobieskiego zdanie,

I sam nawet Chodkiewicz z chci przypad na

[nie. . ..

{Ju) si te («) Wadysaw ruszy ode waca*) wjazd wia-

Po szerokiem swe szyki rozpostarszy boniu,
dysia^<Jw

480 Sam wprzód na neapolskim wysadzi si koniu;...

*) Osabli.

^) Z a (aza), czy.
^) Doda otuchy.

*) Do tego czasu,

^) Królewicz stan pod Zwacem, oddalonym
O mil od Chocimia, jeszcze 30 sierpnia, a 1 wrze-
nia przeprawi si w kilkadziesit koni do obozu
cliocimskiego

,
gdzie by na obiedzie u hetmana:

I
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Który skoro wszed w obóz, skoro mu rozbito

Namioty, serca naszym przybyo sowito,

Ody widz midzy sob, z czyjego ich ona
Za odwagi nagroda czeka zasuona
Dwojaka przeto rado Ctiodkiewicza ruszy : 495

Jedna, e si w pogaskiej krwi pierwszy ujuszy,

I zrazi *) z fantazyi Osmana ubrdanej

;

Druga, e wszed królewic w obóz podany.
To co byo piectioty, co armaty w wale,

Kae da ognia w strasznym na tryumf zapale. -Oo

Dry ziemia, wyj skay i odlege lasy,

Targaj si oboki srogimi haasy,

Zatyka uszy Osman, gdy si tak omiela,

Gdy mu giaur bezpiecznie i na przepych strzela....

Ale z konia Wadysaw przesiad si na oe, 505

Gdy si nagle gorczk ckliw rozniemoe

Czy powietrza odmiana, czy soneczny upa
Wszytkie w nim stawy, wszytkie koci z bólem

[upa,

Czy ciar nieprzywyky hartowanej zbroje,

€zyU mu wzio zdrowie razem wszytko troje ; 51 >

wojsko jego za czekao na napraw mostu pod

Brah. Napad Tatarów zmusi go cofn swój puk
do Zwaca. Wprawdzie nazajutrz (3 wrzenia) prze-

wióz si z dworem swoim znowu pod Chocim, ale

wojsko jego musiao zosta pod dowództwem Wa-
jera po tamtej stronie Dniestru, poniewa naprawa
mostu nie bya jeszcze ukoczona. Zaraz potem za-

chorowa na gorczk, która niemal cay czas wojny
trzymaa go w óku. (Tretiak, Hist. w. eh. 129,

130, 139. 140).

') Strci, zbije (z tropu).
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Zgoa, jako wszedJ w obóz, jako si rozchorza,

Raz zibn febr, drugi raz gorczk gorza.

Wic dzi jeszcze, nim soce z nieba padnie ^°j«* ^o

[w morze,

Krysztof Palczowski, skrzyda przybrawszy sza-

[szorze ^),

515 Pomknie lotem ku Lwowu z hetmaskimi listy,

Pose i onej wojny wiadek oczywisty. . .

.

Osman tymczasem wszytkie swoje zmysy Moet na

Gwatem si do naszego obozu napiera, [zbiera,

Który w jak najcieniejszym chcc trzyma sek-

[westrze *),

520 Pasz odj, szumny most postawi na Dniestrze '),

Gdzie przeprawiwszy duy swych ludzi kawalec,

Kae nam od Kamieca wszytkie pasy zaledz,

Chcc odj powianty, chcc nas wskro ogodzi..

,

I naszy nie prónuj majc tyle czasu:

525 Obóz fortyfikuj i dla prozapasu*j

Spie zwo, i ju jej troch znaczniej szczdz,
Póki ich do ostatka Ordy nie opdz.

Tak kiedy nas ze wszech stron Osman atakuje,

Przecie z siebie niekontent, przecie si turbuje,

*) S z a s z o r, szelest ; to co szelest sprawia
,

latawiec, orze; szaszorzy, orli.

^) Trzyma w sekwestrze, osaczy.
Por. I 362.

') Most ten kaza Osman dopiero 6 wrzenia
budowa i poruczy to zadanie hospodarowi Tom-
szy. (Tret. hist. w. eh. str. 143). Por. I 196
i III 720 przyp.

*) Prozapas (ac. przybranka pro), zapas na
wypadek.
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Ze nas nie razem wemie, nie zaraz osidzie, 530

Jako to sobie w gowie nadtej uprzdzie

Tedy nieopowiedk ^) wszytk si kae
Jpanskfe- Wojsku swemu uderzy na placowe strae.

^«o uderzyli,
pig^^a Opaliilskiego, wojewody potem

Poznaskiego, na stray puk sta, kiedy grzmotem 535

Niespodzianym Turcy si, jako pczoy z uli,

Na i na jego ludzi z obozu wysuli
;

Pospdzali posuchy, ale skoro widz,

e stra stoi, e si ich Polacy nie wstydz,

Usarze drzewa w tokach, pancerni nabite 540

Podnios bandolety, a wszyscy dobyte

Bior szable na*tymblak'), Turcy te z ferworu')

Spucili; wdy zwykego nie trac humoru,

Harce zaczn, co lejszy, z okrutnym okrzykiem,

One my nieprzejrzane postawiwszy szykiem.... 545

Tam Krzysztof z Eliaszem Arciszewscy oba*),

Kdy ich niemiertelnej sawy pierwsza próba....

Ale e ich ju z wierzchem pene s kroniki.

Powracam pod chocimskie midzy harcowniki,

Midzy których, gdy przyszej ufajc fortunie, 550

Dwu Arciszewskich braci rodzonych si sunie,

Kady swego obali ; tam Krzysztof przez rami,

EUasz w twarzy odniós cnoty swojej znami.

Arci-
szewscy

*) (Przys.) bez zapowiedzenia.

^) Dzi temblak, pas do przewieszania strzelby.

^) Zapau.
*) Eliasz by potem pukownikiem a Krzysztof

generaem artyleryi polskiej. Szczególnie ten ostatni

wsawi si, bdc duszy czas w subie Stanów
holenderskich, jako wódz w bitwach, które Stanj'

prowadziy z koloniami swemi w Indyach Wscho-
dnich,
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Lecz nie pierwej powróc, a basz z Budzyna

555 Winieiti przed pukownika przyprowadz syna.

Tak kiedy ci igraj, Lubomirski stron

Ukae wojsko, które swoj wywiód bron.

Przypad z swojem Chodkiewicz, majcy po temu

Miejsce i chyo daje zna Opahskiemu,

560 eby z razu pomau, potem co tchu w koni,

Pooywszy po sobie chorgwie i broni,

Ku swym szacom uchodzi, w rzeczy czujc

Pogastwo na ukryt prowadzc zaog, [trwog.

Objedzie ten chorgwie i wraz kae szybk

565 Puci strzelb, wraz nazad ucieka rozsypk....

Widzc Osman nakoniec, e z niego drwi
[naszy,

e ich adnym z obozu bobem nie wystraszy,

Bi si trzeba koniecznie, to wziwszy jzyka
nar^tifr-

I Janczary i wszytk tam potg, zmyka, ™«je-

570 Kdy adnej obrony a najnisze way
Nasze obozy w tyle od pogastwa miay

;

Na czele postawiwszy zwyke zgraje one.

Tam pdzi wszytk si tumy niezhczone.

Ju si zbli, ju tylko przez przekop nie skocz,

575 Kiedy niebezpieczestwo i naszy obacz;

Wic si wzajem krótkiemi potwierdziwszy sowy,

Pierwszy impet od Janczar strzymuj ogniowy,

A skoro ci si zbli, wraz miernym' przykadem,

Wszerz i wzdu ich osyp oowianym gradem....

580 Tame strzelby pokin, a jako we sforze,

W czerwone si pogaskiej juchy rzuc morze,

Skocz z wau i jeli jeszcze kto tam zieje,

Pod nogami zwycizców ostatek krwi leje.

To gdy piersi z piersiami zewr, gdy na palce

585 Jedni drugim nastpi, ywe z cia kawalce
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ro Chod-
lewiczowe.

Lec, gdzie z bystrej rki rzewy paasz spadnie,

Macajc dusze w czi'eku, choby byfa na dnie....

Dosy ma serca Polak, przed Turczynem sia,

A gdy go jeszcze zbroja hartowna okrya,

Piersi blachem opatrzy, szyszak gowy strzee, 590

Nie czuje, chocia go kto kole, chocia rzee

GoJe brzuchy niesie pogastwo jako lutnie,

Goy eb, cienk szyj od razu mu utnie

A ju naszy zaczli slabie w onej rzezi,

Chocia ochota, cho ich zwycistwo krzemiezi *), 595

Gdy coraz wiey na mier nieprzyjaciel lezie,

mi pod oczy, a rka ociy w elezie;

Ale czuy '^) Chodkiewicz, jakoby z rkawa
Prawie na czas potrzebne posiki im dawa.

Szed we trzechset Mikoaj Kochanowski czeka, 600

Który królewiczowem zdrowiem si opieka,

Szed Wejer z regimentem, ten lonty na Turki

Kurzy, a tamten niesie przyoone kurki;

To skoro si im prawie w same boki wrzepi,

Ognia dadz po trzykro i tak ich zalepi, 60.5

e ucieka poczli, i w onej ich kaszy

Kuli, bo przytpili rbajc paaszy.

A gdy si ju pod ziemi soce miao skania,

Nie da si hetman swoim daleko zagania;

Zasadzki si obawia, cho ci jeszcze chc bi,... 610

Kae odwrót z wesoym tryumfem otrbi....

Ledwie dwign z pocieli spracowane

[czonki,

A ju msz wit drobne ogaszaj dzwonki.

') Krzepi, zob. III 193.

') Czujny.
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To pierwszych pukowników otoczony gronem

615 Tam szed, gdzie pod namiotem sta otarz prze-

[stronem.

Jeszcze mszy witej hetman dobrze nie dosucha,

Kiedy go z pola nowa dojdzie zawierucha,

Ze pogastwo, wczorajszej zapomniawszy cigi,

Na kozackie tabory szturm prowadz tgi....

620 To, gdy m dzia burzcych w pole wypro-

[wadz,

Z niewytrzymanym grzmotem ognia razem dadz
Do naszych Zaporoców, i tak sobie tusz,

Jeli ich nie pobij, to pewnie pogusz....

Ale Chodkiewicz, jako godny lew swej tucze

625 Pilnuje, i serce mu nadzieja zatucze,

Rozumie, e mu to dzi w rce nieba dadz,

Co jego kolegowie niedawno rozradz;

le przeto do Kozaków, Sajdacznego prosi :

Niech nagli, niechaj Turków do upaci kosi,

630 Jeli trzeba posików, ju za nimi stoj,

A tych zastpów konnych niech si nic nie boj....

Nie wiele trzeba byo Kozakom przynuki,

Tn Janczarów z Araby, Syrów ^) z Mamaluki,

Tym serdeczniej eze czyni na Turków impety,

635 Ze im trzyma Chodkiewicz z usary grzbiety.

Ju swe w tyle daleko zostawili szace.

Ju sromotnie w pó pola wyparli pohace. . .

.

Kilka pado tysicy Turków, e posiku

Nie mieli, i Chodkiewicz, dzie widzc na schyku,

640 Obraca z pola wojsko, a e soce gaso,

Kae zwyczajne trbi po majdanie haso,

Szturm do
Kozaków.

*) Syryjczyków.
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Cinrowie
Purkó w

[z pola
Rpdzili.

Po które- gdy si chopcy i ciurowie schodz,

Dawny to u nich zwyczaj, e si za Iby wodz,
Haas czynic w obozie, na co cz bez ^) szpary

Patrza,cz nie móg radzi i Chodkiewicz stary. 645

WiC; e jeszcze turecki zastp w miejscu

[stoi, .

Bo go nie zwodz, a si Osman uspokoi,

Który si niesychanie na umyle miesza,

Ze mu si ta potrzeba nie udaa piesza, —
Tedy on niezHczony tum zuchwaych ciurów, 650

Ronów, kijów nabrawszy, rohatyn, kosturów,

Biey w pole, — o jaka sromotna zniewaga!

Samym wrzaskiem tak one wielkie wojska

[strwaga ^),

e uciekli i e si sami z sob gnietli,

A rózgby ich byli i kaczugiem zmietli 655

Widzc to luna czelad i doroli chopi,

Ze przed dziemi ucieka, e si Turczyn stropi,

Sun si, krzyczc z waów, bie do nich w skoki,

A hetmani patrzcy dzier si za boki, . .

.

A Turcy si w obozach mieszaj jak mrówki, 660

Boj si niespodzianej na si samoówki,

Dziaa tocz i trwog na wsze strony gosz
Na chopów, którzy skoro do kupy poznosz

Zawoje, dzid uamki, szable oberwane,

Strzay, uki i inne rzeczy odbieane; 635

Jako wic pospolicie bywa to w nacisku,

Spraw sobie ku swemu id stanowisku.

') Cz, troch : b e z zam. przez.

') Strwaga, trwoy.
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Tak si dzi poprawili Turcy na eb z pieca

Po wczorajszej przegrzanej, czem Chodkiewicz

[wznieca

Pierwsze swe w sercu zdanie, znowu rady sprasza

Do siebie ; tu wywody, tu racye znasza

,

5 eby Turkom da pole *) i Marsem otwartym

Z nimi si bi, kiedy ci przed dziecinnym artem
Tak wszetecznic pierzcinli ; có wdy o nich

[trzyma?

Smol, bydo, ladaco ; rzeza, ku, bra, ima

!

Ale na to nie dali drudzy rzec i sowna,

10 Póki si król nie ruszy ku nim ode Lwowa.
I Chodkiewicz te nie by tak nazbyt uporny,

Woli sposób bezpieczny, nieU pozorny;

Wic jak znowu do rydlów ; naprzód przed sw
Kae osu okrgy pagórek koron, [bron '^''^fikuj',*'"

15 I gdy tylko roboty dokona zacztej,

Dwu Denoffów osadzi z ich tam regimenty.

Dzia take wikszych kilka do cnej reduty

Wprowadzi; jeebby nieprzyjaciel ku tej

Polacy.

*) Stan do walki w otwartem polu.
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Stronie szturmem zamierza, tuby musia pierwej

Rzeko czoa zapoci i sa pole cierwy. 20

Cerkiew polem drewnian, ostatek mieciny

Chocimskiej, w drobne kaza rozebra ruiny,

Bo si w ni podczas harców nieprzyjaciel wkrada,

I z niej na zagonionych onierzów wypada.
Staa i druga cerkiew murowana z cegy, 25

A t Kochanowskiego piechoty zalegy,

Miawszy kilka hakownic na sklepieniu caem,

Sami okoo muru osuli si waem.
Kiedy si czuy tietman tak lortyfikuje,

I Osmana to trapi, e dugo prónuje;... 30

To agów i wezyrów i baszów i innej

Kae zwoa do siebie wojskowej starszyny,

A e sam nic dla zwykej nie mówi powagi,

Wielkiego sekretarza zay Kizlaragi,

Aby krótkiemi sowy o wojnie zacztej 35

'^ego carskie w uwag poda sentymenty.

Wic on, paskiego boku stojcy najbliej,

Tak pocznie, skoro gowy ku ziemi poniy:...

j, Przebóg! có nas dzi za los nieszczsny

Tu sawa tyla wieków nabyta utonie ? [ozionie! 40

Jako na Solimaskie miele pojrym, znaki,

Tedy i te ucieka musz przed Polaki,

Przed onymi Polaki, których wszytkich czarn
Pacht okry i z królem Amurat pod Warn

;

Których wieo w Wooszech Kantymir nad 45

[Dzie *),

Skinder bi na Cecorze okrutn rubie....

M I 116, przyp. W bitwie tej dowodzi Ta-
tarami murza Kantymir.
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Po toemy szli w drog tak dalek, po to

Pana wyprowadzili, eby z nim pospou

Patrzy, kiedy giaurzy pdz naszych z dou,

50 Trupem pola okrywszy, i wzdu i wszerz
Czeka, e i nie dugo na obóz uderz?...

Ale próne lamenty, wszytka ufno w broni,

Jeszcze niechaj i giaur tryumfu nie dzwoni!...

Takie jest paskie zdanie, ebymy o jutrze

55 W Kozaki uderzyU ; — tym gdy rogów utrze,

Gdy ich z szaców wyenie, a swymi te równie

Osadzi ludmi, wszytko pójdzie nam smaro-

[wnie

Niech kady wódz z swem wojskiem odwagi

[dokae,

A wezyr niech kademu wodzowi pokae
60 Miejsce, w którem koniecznie albo mu umiera,

Albo trzeba tabory kozackie otwiera.

Jeli w pole wynid, wic ich jednym bawi *),

Drugim w ich waach carskie chorgwie po-

[stawi,

Powyrzucawszy stamtd i krzye i ptaki ^)

;

65 Niech ustpi miesicom. Kto si znajdzie taki,

Osman mu obiecuje i stawi si w sowie.

Ze bdzie doywotnym basz na Krakowie"

Tu skoczy Kizlaraga, a ci na znak zgody,

Chylc gowy ku ziemi, dugie gaszcz brody,

70 Rk na pier z westchnieniem pooywszy sil-

[nem.

Jako pragn zwycistwa znakiem nieomylnym.

*) Jedni, maj ich zatrzymywa.
^) Ory polskie.
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Tylko, przyda Husseim, eby to w sekrecie

I w carskim zostawao do jutra namiecle. . .

.

Dawszy zatem carskiemu pokon majestatu,

Do swoich si namiotów rozciiodz z senatu. 75

A ju wiat noc czernia, bo oddawszy zorzy

Klucz zachodowy, w morzu soce si zanurzy.

I ziemia, co dopiero strasznym grzmiaa zgrzy-

[tem,

Jako makiem zasuta, pi pod cichym cytem *).

Nie pi stary Chodkiewicz, nie pi Osman mody, 80

Jeden myU o drugim ;
— o ludzkie zawody ! . . •

Nie by wam na tych godziech, gdzie mierzycie oba.

Ciebie, starcze, ju blizka dogryzie choroba,

A modzik spadszy przykro z swej nadzieje

[szczytu,

I pórocza na wiecie nie bdzie mia bytu. 85

A ju rana otwiera Aurora^) wrota,

Gore blaskiem sonecznych koni ^) zorza zota,

Zgasy gwiazdy, spada noc, miesic naksztat

[chusty

Spótnie *), gdy si cug w gór sunie twardousty.

Chodkiewicz, z którego niech kady bierze wzorki, 90

Prosto z pocieli, ksiki wziwszy i paciorki,

*) Cyt! (wykrz.) cicho ! Tutaj jako rzeczownik

:

milczenie.

*) Bogini zorzy porannej.

^) Odnosi si to do mitu greek., wedug któ-

rego Apollo na sonecznym rydwanie, cignionym
przez ogniste rumaki, codziennie objeda strop nie-

bieski, od wschodu do zachodu.

*) Spótnie , spowie, zbledn.
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Tam szedi, kdy go k plan czeka u oitarza,

I Stwórcy swemu chwa codzienn powtarza,

Za przesz noc dzikuje, na dzie si porucza,

95 Bo mu razem i staro i sabo dokucza

—

Ledwo si soce jo nad ziemi podnosi, kozsSów

{Osman) kae wyciiodzi wojsku, szturm ogosi
Do kozackich taborów, lub zysk, lubo strata;

Tak mu pomsta, tak mu gniew serce w piersiach

[pata,

Choby wszytkim Turkom by dzisia na przed

-

100 [pieku,

Byle doby Kozaków ; sam na biaym seklu *)

Karmic wstydem wezyry, basz i swe agi,

Skoro zotena cignione osidzie czapragi.

Tam stan, gdzie o jego ocierajc strzemi,

105 Kaniay si chorgwie a do samej ziemie.

Sajdak na nim ze zota usadzony w sztuki,

W koo cign sohacy ') naoone uki,

A tam swoje rycerstwo napomina rzdem : . .

.

„Idcie", rzecze „wielkiego wiata króciciele,

110 Wytnijcie i z korzeniem to szkodliwe ziele

Idcie miele, ja na was bd patrzy z blizka,

A kto najpierwszy wtargnie do tych psów oyska,
Dzi wemie Sylistry ; a kto drugi po nim,

Juki ^) zota z ubranym daruj mu koniem.

115 Tak a do dziesitego, kady svvej odwagi

I mstwa naleyte odniesie posagi".

^) Sekiel (Szekler) ko z Pogranicza siedmio-

grodzkiego.

^) Sohak (tur. solachlur), ucznik.
^) Torby skórzane , które si kad na konia

jucznego.
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Turcy
strzelaj.

Kiedy si do wygranej hardy Turczyn bierze,

Szedziesit dziaf burzcych przeciwko kwaterze

Kozackiej wyrychtuje. . .

.

Widzi dobrze Chodkiewicz na co Turczyn godzi, 120

Wic w pole sze usarskich chorgwi wywodzi,

Kdy i sam w tysicu swojego wyboru
Czoem do kozackiego obróci taboru,

A oraz i Usowskie z szacu ruszy roty

;

Tak sta w miejscu, czekajc Marsowej roboty.. . 125

Wtem Osman niecierpliwy kae pali dziaa^

Zami sionce gsty dym, ziemia z gruntu grzmiaa,

Rozlegaj si góry i przylege lasy

Niewytrzymanym trzaskiem, strasznymi haasy.

Tak twierdz (jam tam nie by), e z cnego grzmotu 130

Kilka ptaków na ziemi spado, zbywszy lotu. .
.

.

Jcz szkarpy gbokie, zapade doliny,

A okopciae skay, równaj kominy *).

Grom such odj, a oddech siarczyste otrby.

Wzrok dym, e sobie ludzie palce kadli w gby. 135

Twierdzi to i Chodkiewicz, e jak pocz z modu
Wojn suy'), takiego huku, dymu, smrodu
Nie uzna ^ jakim nas dzi guszy, lepi, dusi,

Kiedy si wawy Osman o Kozaków kusi.

Tylko *) te byo szkody z onej srogiej burze ; 140

Bowiem ci w swoich szacach siedzc jako

[w murze,

Tak szkarad kul gstw, która si tam zwali,

Jednego tylko z swoich junaków stradali . .

.

^) Zam. równaj si kominom. Por. IV 36.

') Zam. w wojnie suy.
^) Teraz mówimy: niezazna.
*) Zam. tyle.
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Ju umilknty dziaa, ju nie rycz smocy '),

145 Kiedy tyran zajady wszytkie wywrze mocy,

eby obóz kozacki ze czterech stron prawie

Obegnawszy, w tak strasznej wzi go móg ku-

[rzawie.

Dopiero Turcy waem rusz z góry ku nam ^),

Tuszc, e si Kozacy tak gstym piorunam

150 Oprze nie mogc, albo zginli do nogi,

Albo swoich taborów opucili progi

Dugo le Kozacy, jako wic zwyk owiec

Na lisa, i wilk, kiedy widzi stado owiec,

Nie pierwej ten wypada, tamten zmyka z smyczy,

155 A si zbli, a bd pewni swej zdobyczy,

Tak Kozacy, swego si trzymajc fortelu,

Nie pierwej si objawi, dokd im na celu

Nie stanie nieprzyjaciel ; to mu ogie w oczy

I z dzia i z rcznej strzelby syp, a z uboczy

160 Zawadzi w nich Chodkiewicz, i o goe brzuchy

Skruszywszy drzewa , sroszej doda zawie-

[ruchy,

Gdy dobywszy paaszów, jako lew z przemoru -''),

Pierwszego bisurmanom przygasz humoru.

Zapomni si pogastwo i strasznie si zdziwi,

165 Ze Kozacy strzelaj i e jeszcze ywi.

') Zob. I 183, co do formy Dd. 33

^) W rkopisie s te rymy wypisane przez :
ku nm — piarunm. W niektórych okolicaci ma-
zurskich i wielkopolskich wymawia lud i teraz je-

szcze samogosk a w nam. pan i t. p. jak o. Jest

to tak zwane pochylone a (dj, o którem zob. Ma.
Gram. hist. por. §. 31, 32.

*) P r z e m ó r, gód wielki, morzcy.
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Ze ich wszytkich burzce nie pognioty dziaa;

Smutnie przeto zawywszy swoje halla! hala! ...

Zwtpiwszy o posikach, zwyczajnego toru

Dzierc si, uciekaU do swego taboru.

Nie pomoe Mahomet i carska powaga, 170

Gdy mier chwyta za gardo, gdy si serce strwaga?

adne wzgldy nie id, jeden strach ma oczy.

Jak znowu krwi pogastwo pole uposoczy,

Bo naszy i Kozacy, co im staj siy,

Siek, kol, strzelaj bojaliwe tyy; 175

Targa wosy na gowie, gryzie sobie palce

Zjady Osman, urzy si na swoje ospalce

;

Ju nie wierzy, eby by Mahomet na niebie,

I swych i nieprzyjació i znowu klnie siebie;..

.... nakoniec pici stukc w ciemi 180

Od gniewu, i samemu przyjdzie si rozgrzeszy,

Przyjdzie i nieprzyjacó niestety rozmieszy,

A uchyliwszy onej przewietnej grandece *j.

Sam Osman Ucicc Z pola, scklowi wYrzuciwszy leice. . .

.

ucieka. tr / j j j

Ale póki w polu sta, jeszcze si wstydali, 185

Jeszcze si jakokolwiek Turcy opierali;

Skoro uciek, skoro si do namiotu schowa,

Wszytkich w drog rozgrzeszy i licencyowa ^)....

Ale nie tu szczliwa wiktorya stanie :

Bo skoro z pola w obóz uciekli poganie, 190

Nie dajc im odetchu, ale stopy w stopy

Kadc, weszli i naszy za nimi w okopy

—

w^obozie Brzez ten jeden dzie, nili przez czterdzieci cae,

Moglimy mogli skróci dzi Turki zuchwae.ttireckim.

') Grandeca, okazao, zob. Dd. 184
^) Licencyowa, wojsko rozpuci.

13
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195 Ju namioty zrzucaj, ju konie od koów
Bior, ju pdz stada muJów i bawoów,

Ju si wszyscy sowit obowi zdobycz,

Ju w pogaskich obozach imi Jezus krzycz

;

Ju do wielkich wezyrów, do agów, do baszy

200 Wie przysza, e ju wzili ich tabory naszy,

Peno tumultu, peno na wsze strony trwogi.

Ci si jucz na drog, ci si grzeb w stogi,

A naszy, nieprzestawszy skrzy i wozów upi,
Dali czas, ach dali czas, pogastwu si skupi

!

205 Które, gdy ich zastanie na paszy i lepie,

Zajmuje ich rozsypk, jak bydo na rzepie....
"^^^a^i^"

I tak ci Zaporowcy z naszych ciurów zgraj,

Kiedy wicej zdobyczy ni sawy patrzaj,

Skropiwszy bisurmaskie sw krwi stanowisko,

210 Przegrali, uczynili z siebie miechowisko.

Ju by przed Chodkiewiczem pose z tak

[weso
-Nowin, e Kozacy z naszych ciurów smo
Wzili obóz pogaski, i tylko ju z nieba

aski boej a ludzi na posiek trzeba.

215 Z tem le rczo Sajdaczny do hetmanów, eby
adn miar kawaka nie upuszcza z gby,
A zwaszcza kiedy w polu niema ich co bawi,
Niech co rychlej pomog bisurmanów dawi ').

Przeraony na sercu Chodkiewicz w tej chwili

220 Pojry w niebo i widzi, e si soce chyli,

Nie zda mu si wojsk rusza ju ku samej

[nocy,

Wpa w labirynty miasto niewczesnej pomocy....

*) Dawi.
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Osman
dama.

OoDBulta
(narada)
u Chod-
kiewicza.

Ju lampy i wieczorne pogasy latarnie

;

Sam tylko Osman nie pi, plcze, biada, noci,

Wstyd go samego siebie, e si tak poszpoci *), 225

Ze sromotnie uchyli przodków swoich sawy,

Co raz to gorzej miasto szwankuje poprawy^)....

Widzi onych rycerzów i waleczne chopy,

Których rk ostatek wzi mia Europy.

Z których rku nie polskie ale ziemi caej 230

Jego cesarskiej skroni laury czekay,

Gdy sromotnie przed chopstwem i naszymi ciury '

Przez swoich si namiotów wywracaU sznury,

I by ich nie ciemna noc zachowaa w mroku,

Trudnoby si wysiedzie ^) mieli i w tumoku *). 235

Tak duma smutny Osman i nie zmruy oka

Ca noc; wstyd go srodze, e spad z tak wysoka,

Gdzie serca niesytego wyniosy go buje *).

A ju dniowi ciemna noc wiata ustpuje,

Skoro j z nieba soce promieniste spasza, 240

Chodkiewicz te kolegów do rady zaprasza^

Gdzie dalszej wojny progres dawszy do uwagi,

Powie, e zby nie moe z serca swego zgagi, . .

.

Dokd Marsem otwartym puciwszy si ciany

Obozowej, nie spatrzy fortuny z pogany^): 245

') No ci (nóci), nuci, zawodzi jczy. Po-
szpoci si (przest.

)
poszpeci, le popisze si.

^) Szyk dla rytmu cakiem nieprawidowo prze-

stawiony; powinno by: „szwankuje miasto poprawy."

*) Utrzyma si.
*

} Zdrobn. zam. w tumie.
*) Buje (buja), skrzyda, agle, loty.

•) T. zn. nie pozbdzie si zgryzoty, póki nie

dowiadczy szczcia w otwartej walce.
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Bo jeli duej bdziem w tym lee rosole,

Skoro wojsko zgodzimy, nie bdzie z kim w pole

;

I tych, którzy u Brahy niepotrzebnie lcz *),

Ruszy, niech w obóz wnid, niech si z nami

[zrcz

;

250 Tak rozumia Chodkiewicz, ale na to zgody

Nie byo, eby Polsk w niepewne zawody

Stawia, . . . jednak zezwol, eby ci, co w Brasze

Na zaodze leeli, weszli w szace nasze;

' Drudzy radzili w nocy, kiedy pi poganie,

255 Wywie wojsko z obozu i uderzy na nie:

Ani tam stra, ani posuch chodzi w pole,

Tak bezpieczni w obozie, jako i w Stambule ^),

W liczbie wielkiej ufaj, trzymajc to o niej,

Ze ich i w nocy samym pozorem obroni

;

260 Wic nim si ci obacz, nim ze snu rozmarzn,

Naszy ich jak baranów nakol i narzn. . ..

Ju niemal wszyscy na to stosuj swe wota,

Prócz Chodkiewicza, jemu nocna si robota

Nie podoba, inaczej od inszych rozumie

:

265 W dzie si chce bi, w nocy kra wygranej

[nie umie.

Da potem i racye, e ciemnoci nocne

Tak nieprzyjacielowi, jako nam pomocne. . .

.

Kto rczy, e pi wszyscy, e niema zasadzki?

Zawsze zdradzie podlegy nocy i omacki,

270 I pomódz i zaszkodzi w obie mog stronie '),

A przecie zwykle mniejsz wiksza kupa onie *)

Chodkie-
wicz pr«»-
ciw tema.

^) Wojsko Wadysawowa.
) W rkopisie: iv Stambole.

3) Dd. 153.

*) Goni, II 56.
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Fnroy si
zmykaj
z taborem
na dót.

Ile w mroku ; bo we dnie jedna mna rka
Gdy widzi kogo bije, stu tchórzów ponka.

„Lepiej," rzecze, „mem zdaniem zabawi si waem,
Gdy si wam nie zda, z nimi szykiem potka caem, 275

I bohaterskim trybem, nie w noc, nie ukradkiem

Zwyciy, ale jasne stonce majc wiadkiem.

Starych szaców poprawi, nowe su, gdzie trzeba,

Aza nam zdarz lepsz okazy nieba,

I czego dzi szukamy, samo w rce wpadnie , 280

A ci swoim ciarem bd, da Bóg, na dnie!"

Tu si rada rozesza poganie te cig
Tak znaczn ochrostani, do czasu ulga

Osman te, skoro kilka dni minie tej burzy

Znowu si na umyle miesza, znowu urzy; 285

Wracajc do pierwszego serce swe uporu.

Chce Kozaków koniecznie wykurzy z taboru

;

A widzc, e ci mocno dzier swe osiedle*),

Kae z góry obozu cz ruszy, i wedle

Kozackich waJów cign na paskie równiny. 2^0

Lecz nalaz bies ssiady, trafi przenosiny

:

Bo Zaporowcy, dobrze znajc tych rycerzów,

Tylko sobie na szacach podnios konierzów,

I w t stron noniejszych przetoczywszy dziaek,

Ochotnie gra pomog dla zabawy gaek ^); 295

Albo czem ssiadowi ssiad zwyk wygadza '*),

Dadz ognia i po si nie trzeba przechadza....

weweii Kiedy si naszy takim mieszaj rozterkiem,

od na8. Weweli, co by dawno przyjecha z Szemberkiem,

*) Osiedle (siado), siedlisko.

') T. j kul, (aby si zabawiy).

') Ssiad ssiadowi poycza ognia.
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300 Tskni w zamku chocimskim, a skoro postrzee,

Widzc z wysokiej, co si w polu dziao, wiee,

Ze Polacy, jak ywo o pokój nie prosz,

Ze Turków na kady dzie bij, wodz, posz.
le czsto do hetmana, eby móg z odpisem

305 Do wezyra odjecha ; ale umia z lisem ')

Chodkiewicz; wic skoro czas upatrzy po temu,

Kae z zamku przed sob stan Wewelemu.

„Kiedy si" rzecze, „bracie przykrz mury nasze.

Wolno i dzi w boy czas pod swoje szaasze!

310 Do wezyra nie pisz, w ustawicznej wrzawie

I czas mi trudny nie da i niemasz co prawie;

Ustnie mu zdrowia ycz, a jeli chce szczerze,

Jako powiedasz, z nami zawiera przymierze,

Nie gardzimy ; w oboje gotowimy razem

:

315 Lub piórem wojn koczy lub ostrem elazem".

„I ode mnie si poko", Lubomirski przyda,

„Niech z nami jawnie idzie, niech nie grzebie

[yda^);

Raz pokojem, a drugi obsyla nas mieczem;

My, jako pokojowi, tak wojnie nie przeczym,

320 Niech nie skacze jak sroka od strzechy do drzewka,

Nie posza ta lepemu Husejmowi ^) siewka.

Co nam zami cesarskie my kaza napletki *).

ebymy mie do domów powrót mogli prdki,

*) Mia na lisa (t. j. na przebiegoci) swój sposób.

^)Zyda grzeba, potajemnie dziaa, knuó
konszachty.

') Sylistryjskiemu baszy, od którego Weweli
mia list. (III 35).

*) Poeta tu pomiesza obu tych Huseimów ; s%

to bowiem sowa wezyra (III 729), a pie jedno-

okiego sylistryjskiego Huseima baszy.

I
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Jeszcze haracz postpi; a to on je ziemi *),

A my jak psów bijemy bisurmaskie plemi.... 325

Rychlej mu ^j wJosy spadn z opleniaej brody,

Ni go takie potkaj na tern miejscu gody!

Szczodry krwi, lecz nie swoj, radby cudz ap
Grzeb kasztany z popiou, malowan kap
Grzbiet odziawszy, gdy drugich upi, woli czeka, 330

Patrzc przez perspektyw jeli ju ucieka.

Ale tak, jeli nie tchórz, tu na blizkiem boniu,

Jeli chce,— pieszo, jeli — , czekam go na koniu');

Na ostrli kopi ? na paaszli goy ?

Przy nim brak*), wszak z rycerskiej wyzwolony *) 335

[szkoy"

!

Z tem odjecha Weweli, a Mars jako znowu

Przypada do stalnego na ciao okowu.

Na có darmo czas trawi? i onierz zalega

Pole i stradna®) jesie o zimie przestrzega.

») IV 374.

') Wezyrowi Huseimowi baszy.

') Powinno wac. by : jeli chce, czekam go

pieszo, jeli nie, to na koniu.

*) Wybór.
^) Tyle co : wyszed z rycerskiej szkoy.

*) S t r a d n y, stracony, postradany ; s t r a d n a

jesie, jesie która prawie ju mina.
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—Jeszcze dzie by, jeszcze si nad wiatem Rad*
^ '

•' ^ u Chodkie-

[nie trzsia wicza.

Rosa^ kiedy Chodkiewicz pozrzucane przsa
Szaców swoich naprawi, do której roboty

Zgarn wszytkie niemieckie i polskie piechoty.

5 Zatem soce zapado, same tylko arze ')

wieciy, kiedy sprasza kae komisarze,

Którym to, co ustawnie w piersiach swoich knuje,

eby da Turkom pole, znowu proponuje :

„Ju nam ludzie nuniej, ju prochu z oowem
10 Nie staje; o królu co sycha a za Lwowem,

Który nim z szlacht, stanie nad dniestrowym

[brzegiem,

My bdziem konie karmi, bdziem strzela nie-

[giem

;

Co gorsza, sia chorych, sia si wykrada,

Leda sobie przyczynk do Kamieca zada "

15 Nie zda si komisarzom i do tej rozpaczy,

Z pospolitem ruszeniem króla czeka raczej.

Dopiero, gdy tak wojsko nune nieochotne,

Czego jawnym dowodem ucieczki sromotne;

^) Przest. zam. zorze.
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Boga kusi nie ycz, i wtpliwej koci

Wierzy*) zdrowia i drogiej ojczyzny caoci— 20

Municy Kamieniec moe nas zasila,

Puszkarzom ') te zakaza bez potrzeby strzela ...

Obóz do koa zawrze, a tymczasem znowu

Chyo posa rczego do króla ku Lwowu.
I poganin ci sobie ju t wojn sprzykrzy, 25

Nie dugo ten miech sklnie, prdko si wyikrzy')»

Kiedy co dzie, jak wiemy, ostatni potrzeb

Przycinieni, wozami po lasach si grzeb,

Wytrzyma im, niechaj si jeszcze szturmem

[bawi;

Zdarzy Bóg*), tyle tylko co i dotd sprawi. 30

Tu si z rady rozeszh, a e ju ciemnoci

Pady, blachem *) zgniecione rozprostuj koci.

lczow8ki
listem
króla.

A Palczowski z królewskim listem jedzie

;

[prawie

Na dobie') ; to si znowu zejd ku tej sprawie,

I ten skoro krótkiemi sw posug sowy
Zaleci, powie e „król zabawia si owy
I wanie szczwa zajca n szczerzeckim

[chrócie,

Kiedym mu list oddawszy, to oznajmi cocie

35

*) Sens jest taki: Powierza wtpliwej koci
(t. j. grze w koci czyli losowi) zdrowie i t. d.

^) Kanonierom.
') Z ikry si wyzuje, wycieczy si.

*) Da Bóg
') Blach, zam. blacha.

^} W sam por.
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Kazali. . .
. ;
jam te jecha do miasta. ... i nassa-

[jutrz rano

40 List rai ten do gospody odwiernym przysano.

Wojska ma trzykro wicej, ni my, pode Lwowem,
Z którem pi do poudnia, potem bawi owera

;

Ze mi niocz nie pyta, jam te nie bra czasu,

Wsiadem na ko, schowawszy list do szabeltasu*);

4.5 Hem jednak zrozumia z tamtych panów mowy.

Tskni i woleliby niewczas obozowy,

Ni si wóczy za królem kwoli onej sarnie,

Nieoszacowany czas utrcajc marnie".

Na tak relacy, ruszywszy ramiony,

50 Westchn wszyscy ; Sobieski list on otworzony

Przeczyta, gdzie si Zygmunt z ich powodu cieszy,

I do nich, jak najprdzej bdzie móg, pospieszy....

Pojr owi po sobie, to kiwnwszy gow,
Wyprawuj Jarzyn z legacy now

;

55 Wypisuj, jaka jest rzeczy naszych posta,

Ze trudno tak niezmiernej potencyi sprosta

—

Tedy dnia i ranego nie czekajc witu,

Puci cugle koskiemu Jarzyna kopytu,

Którego we stu koni prowadzi konwoju

60 Do Kamieca, dla Ordy zerek *) i rozboju

—

Ale skoro nad wiatem dwignie gow szumny

Titan, herkulesowe minwszy kolumny ^)

^) Szabeltas (niem. Sabelasche), kiesze od

pasa szabelnego wiszca.
') Z erek (przest ), wac. zezek (od zez);

z e r k i
,
patrzenie z boku, wzwiady.

^) Supy Herkulesa; tak nazywali staroytni

przeciwlege skay nad cienin Gibraltarsk,

I
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Sitnrni
turecki na
tez obóz.

Skoro ziemi i wszytkim rzeczom posta wróci,

Pel'en Osman nadzieje wrzeszczy, zrzdzi, kóci,...

Kae w pole wychodzi wojskom*)

—

65

Chodkiewicz Wieniawskiego znowu Mikoaja

W placu stawia, sam za nim, jakoby z przyaja*)

W piciu rot kopijnika; z swoj sta na przedzie

Lewe skrzydo Zienowicz z OpaUskim wiedzie,...

Prawe Sapieha trzyma z mnym Rudorain, 70

Czekajc, rycho ku nim poganie si chyn ')...

Ju min w jego placu Sieniawskiego czoem,

Gdy Chodkiewicz kilkakro okrzykiem wesoym
Kae w nich Sieniawskiemu, co moe mie skoku

Zawadzi, i sam razem przybdzie mu z boku. 75

Wprzód chrzst tylko i szelest sycha byo cichy,

Gdy naszy aw *) brali pogastwo na sztychy

;

aden swego nie chybi i trzech drugi dzieje *),

e im ciepe wtroby kipi na tuleje®);

Trzask potem i zgrzyt ostry, gdy po same paki 80

Kruszyy si kopije w trupach na kawaki:

Peno ran, peno mierci ; wizn konie w misie,

Krew si zsiada na ziemi galaret trzsie,

Ludzie si niedobici w swoich kiszkach plc,
Drudzy chlipi z paszczeki posok gorc. 85

To, gdy przyjd do rcznej ci i owi broni,

Polak rany zadaje, Turczyn tylko dzwoni

^) 7-go wrzenia.
') Przy aj (take przeaj), zabieenie, zasko-

czenie, przecicie drogi komu.
') Chyn si, nachyli, zbliy si.

*) Ca lini, frontem, szeregiem,

^) Dzia (dziej), ku, nadziewa.
^) Tuleja przy strzemieniu do wkadania kopii,

por. Dd. 62 i II 307 toki.
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Po zbrojach hartowanych i trzeba mu miejsca

Pierwej szuka, eby móg ukrwawi elezca

;

90 A nasz, gdzie tnie, tam rana
;
gdzie pchnie, dziu-

[ra w ciele :

W eb, w pier, w brzuch, gdzie si nada, rbi,
[kol miele

Chodkiewicz, cho go staro, cho go sta-

[bo nka,

Rzekby, e to nie jego gos, nie jego rka:

Tak swoich napomina, nieprzyjació bije

:

95 Gdzie si tylko obróci, lec gowy z szyje.

Ju trzeciego Sieniawski mny grzeje konia,

Sam krwi przemók do nici, kiedy na z ustronia

Spadnie Turczyn dorodny w okropnej posturze ^)

:

„A dugo dokazowa bdziesz psie giaurze?

100 Czasby te przesta !

' a wraz co siy na przytnie,

Ale có? szabla tylko po szyszaku zgrzytnie.

Chce powtórzy, lecz przyszo rozstawa si

[z wiatem

:

Bo mu eb zdj i z brod Sieniawski buatem.
Tak Sapieha na prawym z Rudomin boku,

105 Tak w lewym z Zienowiczem Opaliski kroku

Pomykajc; jako wic za stalon kos
Suwa si chop roboczy, siekc traw z ros

:

M z mem si zderzaj, lec Turcy z ku,
Peno wzdychania, peno konajcych steku.

110 Syszy to Lubomirski i nie czeka duej

;

Jeli si komu zedrze chciwy hart z obroy.
Gdy go lis potem mija, albo zajc kusy,

Takie czyni serdeczny Lubomirski susy.

Chodkie-
wicz.

Sieniawski.

Lubomirski.

,

*) Postura (ac.) zam. p o z y t u r a, postawa.
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Ko pod nim skarogniady krwawe toczy piany,

Nozdrzem iskry z pomieniem bucha na prze- 115

[miany;

Zanurzy si w zastpach bisurmaskiej zgraje,

Rk bije, przynuk ochoty dodaje,

A skoro ju wytrzsie z gadkich kopii toki,

Paaszami tureckiej dosiga posoki

;

Zamiesza ich jak w kotle, jako w garcu kasz, 120

Sam koncerzem znacznego w oczu wszytkich basz
Obali ; to co ywo kole, siecze, rzee,

Bo Wejer z boku strzela i tyu im strzee.

Pi^'" Tam Piotr Lipski^), araba upatrzywszy, który

Pod forg ^) u zocistej órawi misiury ^) 125

Znaczny koniem po rzdzie i jedwadnej kiecy *),

Wysokie mia ramiona i szerokie plecy....

Sia broi nad inszych, siu wiata zbawi,

Ju i konia zmordowa, ju si sam ukrwawi.

Sam nam podzi *) wygran, sam bitw odnawia, 130

Wic go z boku zajeda i nieznacznie zawia,

Postrzeg tego poganin i prosto na jedzie,

-Wprzód go dzid pomaca, ale si zawiedzie:

Bo obojczyk wytrzyma; to jako si zbhy,

Chce pchn szabl Lipskiego ks kirysu niej, 135

Lecz mu raz zmyli i nim Arabin powtórzy,

') Zob. Wstp C. przyp. 5.

^) r o r g a, kita, pióropusz.

') Misiura (arab.) cz szyszaka
;
przybica;

tu: elczfta czapka z takime czepcem spadajcym
na ramiona.

*) K i e c a, pótnianka, pJaszcz onierski,

*) Pódzi, (przest.) póni, opóni.
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W piersiach mu bystry paasz po sam krzy
[zanurzy.

Jeszcze si opieraj, jeszcze Turcy krzepi;

Nakoniec, kiedy si w nich z blizka naszy wrzepi,

140 Pociskawszy chorgwie i stare buczuki,

Nie pomogy wczorajsze drugim munsztuuki ^),

aw wszyscy uciekli, e caymi szyki

Naszy im zaszapuj prawie z trzewiki,

I co dotd po piersiach, teraz w grzbiety bior.

145 Gdzie im ae do koci naszy skór por.

Jeszcze si biJ Chodkiewicz ; bo sam Osman z góry,

W róne si przetwarzajc ksztaty i figury,

Prosi, ebrze, posiek le jeden za drugim,

Przysiga i nagrod obiecuje dugiem ');•..

150 Niech co chce obiecuje, nic nie zrówna z dusz,

Uciekajc, samego cara zawierusz.

Tak naszy zwyciyli (prawda nie bez straty),

I Turków a pod same gonili armaty.

Wic i Kozacy dobre dah im podwizki ^),

155 Kiedy od ich taboru uciekali w trzaski *),

Bo chorgiew tureck i Siedmigrodzianów

Kilkunastu przywiedli wieczór do hetmanów. .

.

Dopiero Osman postrzeg, czego przez tak j^™*°

[dugi

Czas nie wiedzia do siebie, e czek jako drugi,

*) Munsztuuk, (musztuuk), nagroda,

podarek
^) Nagroda obiecana jest dugiem na razie.

') Znaczenie podobne, jak: dali iaa po te-

binkach

*) Truchtem; por. II 337.
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e wyszedszy z miertelnej z ludmi na wiat 160

[matki,

Te go co wszystkich ludzi czekaj przypadki;...

Paka i tak si po swych bohaterach ali,

Jakby si ju tron jego monarchii wali. . .

.

Jako jeszcze i razu chosty tak pamitnej

Nie wzili Turcy na tej wojnie obojtnej— 165

Zna to byo, bo ledwie noc na ziemi pada,

Poznawali przy wiecach, brali w przecierada

Swych Turcy kawalerów, na wozy przykryte

Kadc trupów okrzepych tuowy pobite.

Lecz i naszych beze krwie nie potka wygrana : 170

^poiegr'' Tamemy poockiego zbyli kasztelana,

Tam nam mier Zienowicza oziona, kiedy

Pogaskie miesza szyki, gste targa rzdy ; . .

.

Sa mostem^) trup pogaskim serdeczny poty,

Ae pod nim szwankowa ko dzidami skuty ; 175

Skoro pad ko, i pan te na ziemi si zway,
Tu mu za wstga gow z szyszaka obnay,

Wszytkie na strzay, dzidy i kicienie ^) lec.
' W róne go strony fale bisurmaskie miec.

Bra si nie da, lecz w rce majc paasz goy, 180

Siek, kogo móg, z potem krew pijcy na poy,

I uciekli poganie, a on midy trupem

Tak gstym sta, sparszy si na paaszu supem,

W tureckiej krwi po kostki ; takie z niego cewki

Od gowy pyn na dó, jakoby z nalewki '). 185

^) Pomostem, take na powa, por. IX 243.

') K i c i e , knut , nahajka (bro tatarska
;

sztuka oowiu albo koci na rzemieniu przy topo-

rzysku uwizana).
*) Nalewka, naczynie do nalewania.
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Dwadziecia i kilka ran odniós na swem ciele

I citych i sztychowych ; tak go przyjaciele

Opakawszy, z yczliwej czeladzi gromad,
Na gotow lektyk wybladego kad.

190 Trzy dni y ; dusz potem zbawiennym obrokiem

Opatrzywszy, umiera wiecznym jty mrokiem.

Nie umiera, nie w wiecznym mier go mroku kryje,

Nie da mu cnota umrze, która wiecznie yje

!

Sze z swej roty Chodkiewicz towarzyszów traci,

195 Ale mu to najbardziej serce tarapaci *),

Ze znak jego, szczliwie z okazyi tak wielu

Wyniesiony, dzi zosta przy nieprzyjacielu.

Jankowski by chorym, z którym szkapa w huku

Wziwszy na kie, nijedca sucha ni munsztuku.

200 Skoro pana w najgorsze labirynty wprawi,

Tam i zgubi, a Turkom chorgiew zostawi.

Wszytkie ta rzecz przeniosa ^) w Chodkiewiczu

[smtki.

Std mier starzec i koniec wróy sobie prdki.

Jako ju co dzie sabia i na twarzy sinia,

205 Ubywa mu pamici, a zgoa dziecinia.

Trzech pado towarzyszów przy swym pukowniku,

Dziewi Rudominowych dostao si yku
Tamtej mierci; tame leg brat jego rodzony;

Trzech postrada Sieniawski, krajczy tej Korony....

210 Porucznik Rudominów ranny ; bo dwie strzale ^),

Jedn w nog, drug wzi w twarz; i innych

[wiele

Chorgiew
Chodkiewi-
czowa
wzita.

^) Kopot sprawia, gryzie (dzi wyraz po-

spolity; w Lindem: tarapata, haas, kopot).
') Przewyszya.
^) Liczba podw. ; zob. Dd. 153.
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Na tym placu cnoty swej otrzymali pitna '),

Których na wieki zazdro nie ruszy poktna..

.

Siódmy to byl dzie wrzenia, który boy 215

[koció

Od pocztku ku witu jutrzejszemu poci ^)

Na cze Pannie i Matce; bo kiedy si rodzi,

Nabonie chrzecijaski wiat ten dzie obchodzi.

Tedy jako si soce nad ziemi rozszerzy,

Co ywo do modlitwy, wszyscy do pacierzy, 220

Wszyscy Bogu oddaj przyrzeczone luby,

Ze hardemu pogastwu ze ba strci czuby.

e t garci chrzecijan pokaza tak lich,

Co moe zastpami nad tureck pych.

Z twarzy wesó Chodkiewicz, cho mu serce ali 225

Chorgiew, której wczoraj poganie dostah.

Wolaby sam pa trupem i sto razy gin,
Niliby j mia Turczyn w meczecie rozwin.

chodkiewioz Przeto wojsko szykuje i w pole prowadzi,
W poIb

wychodzi. Pozasadza piechoty i dziaa, gdzie moe, 230

Jeeli Turcy zechc, gotów w imi boe
Otwartemu zwycistwa powierzywszy polu,

Wydrze swoje chorgiew i zby z .serca molu....

{Lecz) Turcy, chocia wszytkie znajome gór

Ogarn i koskimi osyp kopyty, [szczyty 235

Nie maj odwagi, chocia w polu goem
Gar widz naszych, eby czoo potrze z czoem,

' ) Zam. pitna. Podobne zamiany midzy sa-

mogoskami . zdarzaj si w poemacie czsto.

Por. VII 198'.

') W rkopisie : p o c i ó (prow. i dla rymu) ; ma-

zurski lud dzi jeszcze mówi: bió, eh od zi ó itp.

14
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Lekkich si tylko harców kontentujc gony,

Czekajc, rycho wieczór zenie z placu strony,...

240 Tak kilka dni w pokoju, jakoby na zmowie

Obie stronie siedziay *), prócz e Tatarowie,

Gdy im ani tookna, ani saamachy ^)

Stawao, do Kamieca jako i do Brahy

Wszytkie pasy *) i drogi zalegli i cieki,

245 e nikt ani przejecha, ani móg przej pieszki,

I zgoa nie majcy *) w t stron przechodu,

Trzeba si byo prdko ba w obozie godu,

Który ju mocno w nasze zaglda namioty;

Ju rzewoci i zwykej przygasza ochoty,

250 Bo brzuch nie ma rozumu, uszu i niczyjej,

Kiedy próny, nie sucha cale ^) perswazyi ®)

;

Z Polski gucho, a rokiem wlok si godziny,

Kto czeka, czcze daremnie poykajc liny;

Stary onierz truchleje, frycowie bez sromu,

255 Sprzykrzywszy sobie niewczas , kradn si do

[domu,

e kilku wytrzsionych zacnej szlachty z wozu
Kaza Chodkiewicz rodkiem prowadzi obozu,

I na wieczn niesaw, na wieczn sromot,

Na dziwy strbi wszytk wojskow hoot ;

1) Por. I 304.

^) Tookno (rus.), jaja utarte z jczmienn
mk. Saamacha, krupy jczmienne lub owsia-

ne wypiekane na sadle.

^) III 232 przyp. 1.

*) Zam. nie majc, zob. I 367 i III 291.

») II 334.

^) W rkopisie stoi: pers wazy ej.
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I zaraz, czego potem sejmem potwierdzono, 260

Wszytkich czci, wszytkich takich dobra ods-

[dzono.

Osman pola nie chce da, chocia wyzywany,
Kul ju niemasz z czego la

,
proch ju wy-

[strzelany.

Co wszytko gdy Chodkiewicz myl utroskan
Rozbiera, a mu ju mier grozi wybijan^), 265

Prawie ju dogorywa; ywe tylko serce

Wielki pl'omie w malutkiej zawiera iskierce....

Kada. Wojennego do rady zaprasza senatu

:

Ju chory, ju na óku pooony; a tu

Skoro siedli, wszytko to, co mu spa nie dao, 270

Pokazuje do uwagi, edzie milczwszy mao,
Kady swe wyda wotum, wszyscy w ten cel godz

:

e si tak i poganie, jako naszy godz

;

Ta tam biera^), co i nam ; my to nad nich mamy,
Ze króla z nowem wojskiem co dzie wygldamy, 275

Trzyma si jeszcze radz, nie wywodzc szyku,

Obwieciwszy na rczym senat zawodniku ^)

Ju si by i Jarzyna powróci od króla,

Tene*) Zygmunt, tene Lwów, zajce i pola;

To sprawi, co Palczowski : na powiaty czeka, 280

Z blizka go owy ciesz, nowiny z daleka;

eby spieszy co rychlej, eby ju na schyku,

Nie bawic si we Lwowie, przybywa w posiku....

*) Wybijana, ostatnie wybicie zegara w dzie,
ostatnia godzina.

') Biera, (bierka), III 131.

') Zawodnik, ko biecy w zawód.

*) Ten sam ; t. zn. wci jeszcze wicej owa-
mi ni wojn zajty.
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A on Greczyn Weweli z Raduowym *) listem

285 Prowadzi si z obozu tureckiego i z tern:

Ze hospodar wooski w przyjani statkuje

Przeciw Koronie, któr i w tern prezentuje,

Kiedy yczy pokoju z Turkami z swej chci,

W czem lepiej informuj otwarte pieczci,

290 Które skoro w zupenej przeczytaj radzie,

Te chci, te ofiary za fundament kadzie.

Pokój bardzo zaleca i dooy tego,

Ze teraz ju poganie skonniejszy do niego

;

Prosi zatem, jako jest szczerym przyjacielem,

295 Zby kto do wezyra przyjecha z Wewelem,
Czek roztropny, któryby do szczliwej zgody

Pierwsze oma z wezyrem Iluseimem lody

;

Dostatek mu wszelaki, cho w pogastwie grubem,

I zdrowia bezpiecznego obiecuje lubem;
300 Co acz prawem narodów miewaj posowie.

Na jego osobliwie bdzie teraz gowie.

Wdzicznie listy przyjto i poselstwo ono,

Ale odpraw na czas inszy odoono.
Pose w zamku chocimskim zmieszka czas nie dugi,

305 Majc naszych przystawów ') i stróów i sugi....

List od-

Raduy.

Kozacy przewchawszy, e na tamtej stronie

Dniestru, gdzie Turcy bydo pasali i konie.

Kozacy
w nocy
w obozie
tareckim..

*) Zob. III 727 przyp. Tret. Hisfc. w. eh.

str. 157: „12-go wrzenia zjawi si znowu We-
weli w obozie polskim. Tym razem przybywa jako
wysaniec hospodara multaskiego Raduy, t j. Ru-
dolfa

;
przywozi list hospodarski do hetmana.''

') Przystaw, czowiek przystawiony dla do-

zoru, tutaj dla usugi.
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adnej niemasz przestrogi, na drzewie si zbitem

Kilkaset przeprawiwszy, z obowem sowitym

Okrom szkody wrócili ; narznli poganów, 310

Nagnali koni, bydeJ, wielbdów baranów.

I tak mieli powoli *), tak ich dobrze zeszli,

Ze kilkanacie caych namiotów przynieli

Rónych sprztów onierskich, rónego ryn-

[sztunku,

Z których par cudnych kit dali w podarunku 315

Wielkiemu hetmanowi; wzi puzdro podczaszy

Z omi penych sorbetu pachncego flaszy.

Ipzu pol-

lego wi-
Brunek.

Tak Kozacy broili, a tymczasem nasze

Nune ^) wojsko sabieje, i konie bez pasze

Zdychaj; smród w obozie, skd chorych napoy. 320

Niemcy sn jako muchy i ledwie im doy
Zdrowi kopa nad; Wgrzy zuciekali,

Ale i Zaporowcy ju si bardzo chwiali,

I przyszoby do buntu dla ndzy, dla godu,

Lecz i tu nie zaniecha pokaza dowodu 325

Cnoty swojej Sajdaczny, gdy i sam zabiega,

I w czas o buncie owym hetmanów przestrzega;

Zaczem rady królewicz wskok do siebie zwoa.

eby ^) zatrzyma, nim si rozbiegaj koa,

(Skd prosto Lubomirski z Opaliskim jedzie 330

I Sobieski, posawszy Zieliskiego w przedzie

Do taboru), w namiecie, kdy Sajdacznego

Zebraa si starszyna prawie do jednego;

*) Wac. po woli t. j. do woli.

) Znuone, por. IV 475.

^) Zaczty tu okres koczy si dopiero w wier-

szu 332: eby (j, t. j. rad) zatrzyma... w na-

miocie.
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Wic kiedy owym dwoma *) tak si podobao,

335 Sobieski_, który tam mia znajomych nie maJo

Z moskiewskich jeszcze wojen, a wiedzc to na nie,

Krótko mówi (e ckliwi na dugie suchanie):....

„Z tememy tu posani dzi od królewica, ^fesWegado.

Który na miejscu swe to zostaje rodzica, zJ^^rm-

340 Do was, zacne zacne rycerstwo, ebycie dla ^^^^eo.

Wiary i ojczyzny roboty zacztej [witej
Nie odbiegali, stokro szacujc to droej,

Ni ywot ; a có, cho si w brzuchu nie dooy ?...

Teraz si z wami dzielim : . . . onierskiego myta
34.5 Pidziesit wam tysicy da Rzeczpospolita,

Na co si i królewicz i senatorowie

Podpisz, i nie wtpi, e si stawi w sowie:
Prosz przez spoin wiar, przez wszytkie dowody
Mstwa i cnoty waszej na polskie narody,

350 Przez domy i domostwa i dzieci i ony,
Nie dajcie chrzecijaskiej poganom korony!

Albo idcie; my ^) wszyscy trup na trupie leem;
Nie wiem, gdzie si przed wciekym tureckim

[orem
Skryjecie i wy? Czemu nie raczej w tem polu

355 Umrze albo zwyciy ?
"

Nie jednako przyjta owa mowa mowa bya; po^SdS
Starszyna uwaniejsza zaraz pozwolia,

Pospólstwo za jak bydo chce zay pogody,

Wiksze chce wytargowa pace i nagrody;

*) Zam. dwom; jestto dawna kocówka 3 pp.
liczby podwójnej.

^) M y , zam. my ci
;

podobnie mówi si je-

szcze : tylec, juci i t. p. Potocki czsto uywa ta-

kich cignie, n. p. wy, VII 336, ale VIII 186.
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Lecz i tym prdko zawar Lubomirski usta : 360

„Byle si ta pogaska skrócia rozpusta,

N *) wam na to cnotliwe", prawi „moje sowo,
Jeli mi Bóg przywróci do ojczyzny zdrowo.

e tyl ^) drug sum liczy wam rozka
Z dochodów mych prywatnych i tego doka, 365

Ze wam Rrzeczpospolita i odu podniesie,

Gdy przy niej w tak potrzebnym zostawacie

[czesie. ..."

Krzycz wszyscy dzikujc i ci, którzy stali

Opodal, niewiedzcy za co dzikowah

;

Sajdaczny te na kocu olnierskiemi sowy, 370

Ze swej suy ojczynie i zdrowiem gotowy,

Wywiadcza ^j i prowadzi do koni z namiotu

;

1 tylko tyo byo z Kozaki kopotu,...

A wicej si na nasze nie spuszczajc datki,

Co noc niemal to Turków owili w ukradki. 375

') N (n, na, naci, neci) wykrz. posp.

;

czsto w poczeniu : na masz ! na macie ! z tern

samem znaczeniem i bez czasownika; tutaj: oto

macie

!

^) Tyli (a, e,) tyle wynoszcy, tak wielki, tak
may.

^) Zam. owiadcza.
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Ju dni kilka mino, jak Weweli siedzi

W Chocimiu, czekajcy *) od nas odpowiedzi

Na listy hospodarskie ; ani si go duej
Trzyma zdao ; niech o nas nikt opak nie wróy,

5 Jeli wezyr pokoju yczy sobie szczerze,

Nie gardzi, owszem przyj uczciwe przymierze;...-

Lecz kogo posa, dugo z mylami si wodz, j^dle^do

Ae si na Jakóba Zieliskiego zgodz. tureckiego

Ten rzdzi podczaszego koronnego dworem,

10 Czowiek powany, mowny, z rozumem, z humorem
Wszytkim si zda by godnym legacyi onej

;

Wic z Wewelim nazajutrz by i wyprawiony,

Który kiedy w namiocie przed Husejmem stanie,

Wnet mu da wedla siebie miejsce na dywanie.

15 Tam po krótkiem pytaniu, krótkiej odpowiedzi

Rzecze wezyr: „Poal si Boe, e ssiedzi,

Naszy panowie, ywszy w zgodzie czas tak dugi

,

Dzi wiatu na dziw przyszli przez domylne sugi

;

Pocho ich, ókiewskiego kozacka swawola

20 Na srogie krwie rozlanie zwioda w te tu pola".

*) Zam. czekajc, (por. I 367, III 291,

VI 246).
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Skoro wezyr dokoczy, Zieliski te krótkiej

I prostej mowy zay bez ogródki

:

„Za listem Raduowym, którym przyniós z sob,

I za wol hetmask stanem przed tob,

Wszech narodów przywilej majc, e powrotu 25

Nikt mi broni do mego nie bdzie namiotu,

e w mej podej *) osobie i nie wymienitej

Bdzie ca ^) honor polskiej Rzeczypospolitej".

Tu Haseim na piersiach pooywszy doni ^),

Oczu troch przymruy i gowy przykoni. 80

To Zieliski : „Bóg, który sdzi i bez wiadków,
Bo jako cnot, tak wiadom ludzkich niedostaków,

Niechaj wstpi midzy nas, a kto okazy
Tej zwady, niech go cikie jego plagi bij!

Zawsze polscy królowie, pojrymyh dalej, 35

waszych si cesarzów przyjani *) starali, . .

.

1 teraz, kiedy Osman po zmarym Mechmecie '')

Ojcowski tron osiada, jakowy na wiecie

Zwyczaj jest u monarchów, kto z kim sprzyjaniony,

Posya Zygmunt posa, nowej mu fortuny 40

Winszujc, eby dugo panowa i zdrowy,

Oraz da starego przymierza ponowy.

^) Wyraz ten nie by dawniej uywany w tak

pogardliwem znaczeniu, jak dzi ; tu znaczy n. p.

tyle co : niebardzo wysoki.

^) Zana. cay (por. Dd. 73) nienaruszony.

') Dzi mówimy: donie.
*) Liczba mnoga od tego wyrazu nie uywa

si teraz.

*) Powinno by: Achmecie; zob. I 156
i 170.



198 "*V. POTOCKIEGO WOJNA CHOCIMSKA.

Z czem ni Ozga, starosta trembowelski zbiey,

A goniec Otwinowski ^) ledwie e z odziey

45 Nie odarty powraca ; Ozga si te wola
Wróci, boby tak cudnej gocinie nie zdoa ^).

A nam po tyra kontempcie^j zaraz wojn gosz,

To my winni, e wam kraj Kozacy pustosz,

A wy nie, co Tatarów nie chccy mie w karze,

50 Trzymacie nasze wojsko wanie jak na szparze *) ?

Kara byo Tatarów, pewnieby was byli

Kozacy na Bosforze nigdy nie szkodzili *),...

Woochów co si tyczy, te krwi nasz stay.

Zawsze od polskich królów hospodarów bray;

55 Wycie nam ich wydarli, co caemu wiatu

Jawno, i nie strzymali tamtego traktatu.

Gdycie staroytnego wypchnwszy Mohi,
Na jego miejsce dali Tomsz szaawi "),

Któremu z oczu patrzy zbój nie pastwo raczej.

60 Tenci i ókiewskiego przywiód do rozpaczy, . .

.

Co jeli was bolao, pierwej byo posem,

Nie zaraz nas paaszem obsya wyniosym.

My jako si raz boskiej poruczyli doni,

Mamy pewn nadziej, e nas ta obroni."

65 Zad zaraz Huseim z tej repliki sow,

Czy mu prawda, czy Karakasz wlaz w gow;

») Por. I 208 i 210.
'^) Nie wydoaby, nie wytrzymaby.

^) Kontempt (ac), wzgarda, zniewaga.

*)Na szparze trzyma, w oczekiwaniu

utrzymywa. Mie w karze, kara.

^) Szkodzi z przedmiotem w 4 pp., por. IV 36.

^) Szaawia, szaaput, postrzelony.
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Sarakasz
baBza.

Bo mu wanie pod ten czas kto przyszedszy

[z dworu.

Powiedzia, e ten jutro wnidzie do taboru.

Basza to by z Budzynia'), na wezyrat godzi;

Przeto ludzi czterdzieci tysicy przywodzi, 70

Nie rad by emulowi ^) Huseim okrutnie,

Przeto one dyskursy z Zieliskim wskok utnie,

Prosi, eby si troch zabawi z Raduem. . .

.

Z tem Zieliski do sobie naznaczonej szopy

Odchodzi, i wooskiej zaywszy wieczerzy, "75

Da si Bogu w opiek i do wczasu mierzy.

Nazajutrz skoro czarna noc ustpi dniowi,

Karakasz si z swem wojskiem pisa ') Osmanowi.

Dobrych przywiód i prawie onierzów wybranych,

A skd pochway godni, jeszcze niestrwaganych *). 80

Potem ludzi posawszy na ich stanowisko,

Wita cara caujc szat jego nizko

„Prawie *) mi podany przyby"*, Osman rzecze,

„Tak dugo mi si wojna uprzykrzona wlecze,

Ze mi si ywot przykrzy; cale wiata krgi 85

Juby Selim ^) zwojowa, a ja tej mitrgi

Garci podych giaurów, (bo zbici na nog
Co mniejszy przed rokiem) zwojowa nie mog !"

^) Godno baszy budzyskiego bya wysoka,
„która ni jeno zasuonym i biegym w rzeczach

wojennych udziela zwyka". (Jak. Sob. Pam. w. eh.)

Posiki, które przyprowadzi, wynosiy 6000 woj-
ska. (Tret. Hist. w. cli.)

^) Wspózawodnikowi.
') Popisywa si.

*) Nieustraszonych.

^) Wanie w sam czas

") I 49.
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Na to rzecze Karakasz: „Niemasz pod Chocimem
90 Zonierzów onych, którzy wiat brali z Selimem,...

Ale, aza Bóg zdarzy w imi Mahometa,

e tym durnym Polaczkom nachylimy grzbieta ;...

Nie czekaj, dalej jutra, a na m ochot

Przysigam, e do nogi giaurów pogniot

!

93 Dzi ich szace objad i zrozumiem mod *)

Szturmu, na który tylko swych ludzi wywiod;
Nie trzeba mi legartów, niech z daleka stoj,

Niechaj si mi dziwuj, kiedy si bi boj;

Albo eby si moi, bo si czsto myli

100 Fortuna, tchórzem od nich nie zapowietrzyli, ..."

A tu Osman z oburcz za szyj go chwyci,

Gdy mu tak obumare nadzieje podsyci

Tak ju gupi uwierzy Osman Karakaszy,

Ze Polaków nadtym pcherzem wystraszy.

105 „Aleby to rzecz dobra" przyda cesarz, „bya,

eby wszyscy patrzali Turcy na twe dziea

;

Niech si teraz zawstydz, niech ucz na potem,

Jako padn giaurzy pod twej dzidy grotem."

Pitnasty dzie by wrzenia, gdy on basza s^tuimuj'

[miay,
110 Objechawszy kilkakro wczoraj nasze way, . .

.

Postawi wojsko swoje ku tej wanie stronie,

Gdzie mu o wakiej fosie i sabej obronie

Zbiegowie powiedzieli ; bo Mociski ') w przedzie

W szacu majc Wejera, Ucho si obwiedzie.

Karakasa

^) Obmyl sposób.

'j Moszyski dowodzi piechot, wgiersk.
Poeta wypisa to nazwisko wedug aciskiego Pa-

mitnika Jak. Sobieskiego, gdzie w miejsce litery

z uyte jest c.
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Za Karakaszem stan, przynajmniej na dziwy, 115

We trzechkroó stu tysicy Huseim yczliwy^

Kiedy mu si krwie polskiej, jako w mowie swojej

Przysig wczora Karakasz, toczy nie okroi;

A tymczasem niezmiernie mieje si w zanadrze,

Ze Karakasz w godzin pewnie nogi zadrze. 120

Jeszcze nie zna Polaków, z Wgry i z Niemcami

Nawykszy si bi dziesi, stoma tysicami.

Szedziesit machin alem ku Lubomirskiego

Bronie *) rychtuje, które bez skutku wszelkiego

Niebo dymem kopciy 125

Poudnie nadchodzio, gdy Karakasz basza

Starszych wojska swojego do koa zaprasza,

I pokazawszy miejsce, w które szturmem godzi

Wszytkich krótko napomni, potem sobie modzi
Sze przybierze tysicy.... midzy (mcA) szykuje 130

Janczarów,... i zsie z koni wszytkim rozkazuje.

Które, gupi, bez stray zostawiwszy w lesie.

Krzyknie na swych i szabl do góry wyniesie.

Na myl naszym nie pado, eby w kt tak cisy
Szturm Turcy da i mieli obraca zamysy. 135

Wejer w szacu od pola, Lubomirski w drugim

U swej brony ma dziaa przy muszkiecie dugim
Ale skoro Karakasz minwszy Wejera

I bron Lubomirsk, prosto si pobiera, . .

.

To hetmani do pola, to w obozie larmo

!

140

Wejer widzcy lepych Turków, nie chce darmo

Strzela, którzy gdy na szac Mociskiego skor
Chci wpadn, odkosza naprzód rzeko bior;...

Swoimi trupy Turcy wyrównawszy fosy.

Dr si w obóz, jakoby rozdranione osy, 145

*) Bramie.



202 w. POTOCKIEGO WOJNA CHOOIMSKA,

Ju Mociski ty poda, ju piechota nasza

Ucieka, ju si za wa przewali sam basza,

Peno trwogi, peno krwi; — gdy Chodkiewicz

[stary

Wpadnie w majdan ') i krzyknie, co w sobie ma
[pary:

150 „Ju poganie w obozie! komu mia cnota,

Dzi plac, dzi ma do sawy otworzone wrota

;

Hej, moja ywa modzi, do strzelby, do broni

!

Niech tu znowu Turczyn kie wyuzdany zroni
!"

Ledwo wyrzek, a wojsko jakoby z rkawa
155 Sypie si ze wszytkich stron ; to tylko wstrt dawa^},

e kdy i nie wiedz, bo hetman do szyku

Poszed w pole ; dopiero dociekszy po krzyku,

Kdy hardy Karakasz i strzela i cina,

Tam si wali serdecznie wojskowa druyna.

160 Ju tam w piknem podczaszy szed rycerstwa

[gronie.

Gdzie Karakasz piechot Mociskiego onie.

Którego kiedy w zotym obaczy teleju *),

Pozna wodza „ Odwagi , . . . sawy dosy !"

[rzecze.

Wraz go ostrym przez piersi koncerzem prze-

165 A ten mdleje i buat puci z rki goy, [wlecze^

To co ywo, jakoby w dym, w nieprzyjacioy !...

Ju si na koo bij, wdy si jeszcze wstydz
Ucieka, cho ju wodza przed sob nie widz

;

^) Plac w obozie midzy namiotami.

') Wstrt dawa, wstrzymywa.
^) Telej (take telet), gatunek kosztownej

materyi.

Karakasz
zabit.
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Czekaj, rycholi ich, co chcia wóczy trupa,

Huseim posikuje ; lecz ten naksztat supa 170

Stoi, trzymajc wojska pod swymi buczuki.

Gdy nie dla bitwy wyszed, ale dla nauki,

Jako cesarz rozkaza, a uchowaj Panie,

eby mia kiedy paskie wzgardzi rozkazanie ') ..

Ci te, gdy si pomocy nie mog doczeka, 175

Nie chcieliby rozsypk pierzcha i ucieka;

Ale kiedy ich naszy ze wszytkich stron gasz,

Zapomniawszy odwodu, piechot rozpasz,

Uciekaj i prosto bior si do lasu,

Gdzie Fekiety '), dopadszy kryjomego pasu, 180

Uprzedzi ich do koni, a e dzie by mglisty,

Cze zaj, ostatkowi popodcina ysty *).. ..

Wpada i nie zastawszy powizanych koni,

Niechybnieby musieli gardo da pogoni,...

(Ale) Karakaszowe wezyr niedobitki 18.5

Midzy swe przyj szyki, jakoby poytki. . .

.

I swoim w obóz kaza obraca buczukora,

Onego bohatera zostawiwszy krukom. . .

.

Widzia to wszytko z góry Osman nieszczliwy,...

I nie czekajc nazad wracajcej burzy, i90

Jedzie z pola i w swym si namiocie zasznurzy.

^) Ironicznie, zob. VII 97 i 107.

^jTekiety, „i wódz i onierz dobry; ten

si w Wgrzech rodzi," gdzie dawniej „lat kilka

u Turków na wojnach przesuy;... da si zna
Moskwie, gdy pod Wadysawem swoj wodzi cho-

rgiew... i szturmy i odwane odprawia podjazdy."*

W III pieni opowiada o nim poeta, w ustpie
który musia by opuszczony (po w. 300), e przy-

prowadzi jzyka Wooszyna.
') yst, (yta) ytka.
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Naszy te uszargani z tureckiej posoki,

Ze ju noc prowadzia na wiat czarne mroki,

Po ciepym depcc trupie na swe si tabory

195 Obejr; wity pean') w niewiczone chóry

onierskim tonem kady swoj nut piewa,

Wewntrz serce, a jawnie twarz zami oblewa,

Chwalcy Boga z dusze, ze wszech si i z pici

Zmysów, e poganina z tego szczebla strci,

200 Na który tak si bardzie, tak zuchwale wspina,

Jakoby nas ju wszytkich na gow wycina..

.

W takowem naboestwie, z dzisiejszych obrotów

Skoro weszli Polacy do swoich namiotów^

Widziaby by pogaskich a do uprzykrzenia

205 bów od cia oderznionych , widzia dla pier-

[cienia

I kosztownych kamieni albo drogich szmalców

Niezmiern rzecz ^) odcitych od swych rku
[palców

;

Có jedwabnych kaftanów, albo koszul szytych,

Albo cienkich bawenie z zawojów rozwitych,

210 Srebrnych i zotych asper ^), które onierz wiey
Karakaszów w jedwabne nawszywa odziey ...

To (qdy maa i czarna noc) cay wiat za- zabitego

[sklepi,
'^.JJ°'=y

A sodki si sen cicho w zmysy ludzkie wrzepi^

Odwa si poganie a pod nasze szace,

215 W rku swych zapalone trzymajc kagace,

bior.

^) (Greek.) pie dzikczynienia.

«) Ilo.
*) Zam. asprów; asper (tur. a^pro) drobny

pienidz turecki.

m
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Szukajc Karakasza zabitego trupa,

I dugo si btkaa ogniów onych kupa,

A poznawszy, z okrutnym paczem, z bólem serca,

Uwin go midzy dwa jedwabne kobierca *)

I na wóz kad kryty, w sze bielszych od niegu 220

Zaprzony rumelców....

Chcieli co ochotniejszy, wypadszy z obozu,

Pobra tych naboników, dosta z komi wozu,

Ale na to podczaszy nie daJ rzec i sowa:
„Niech si" rzecze, „pogastwo grzebie, niech si 225

[chowa,

I lew dosy ma na tem, gdy chopa pooy,
Przestpi go, a wicej nad nim si nie sroy...."

^'^ohZ*' Tak haniebnej sromoty, klski tak plugawej

Nie moe adn miar strawi Osman wawy.
Kae przywojce ^) owe, a zbiege hajduki 230

W oczach swoich noami porzeza na sztuki....

Tak Osman ckliwy naraz by fortuny swojej,

Ze si ani tym mordem w zapale ukoi.

Trzy dni nie jad, prócz, e sw zjada pian
[chlipa,

A ciao sam na sobie ksa, targa, szczypa,... 235

Co si porwie z pocieli, to go on al zmoe,
Ze si znowu szalony porzuci na oe;
To si z gruntu ubierze, to szable i uki
"Wziwszy na si, rozkae wynosi buczuki,
To znowu, jakby mu kto podci goleni, 240

Upada, mdleje i on pierwszy ferwor mieni,...

^) Licz. podw. 4 pp , z ob. Dd. 1,52.

^) Przywojca, przywódzca.

15
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I W swoim si najskrytszym zawarszy namiecie,

Czeka mierci, niechccy y duej na wiecie.

Ale wezyr Huseim, skoro zgin basza

245 Karakasz, znowu serce upade podnasza....

Kae cign armat, opanuje góry,

Jakoby rzek: „Jeszcze nas nie zagrzeby kury;

Moem bez Karakasza bi si jeszcze z Lachy."

Grzmi cay dzie na próne z wielkich dzia

[postrachy

;

250 Bo Chodkiewicz, jego czcze zrozumiawszy grozy,

Nikomu si wychyU nie da za obozy.

Do tak lekkiej uwagi ju przyszli poganie,

Ze naszy wojn z nimi mieli za igranie.

Ten stan by podchocimskich naonczas turniei,

255 Grdy wie przyjdzie z Kamieca, e w jednej kolei

Tysic wozów i wicej przypadszy zagonem,

Zagarnli Tatarzy pospou i z plonem;

Wszyscy nosy spucili, bo ich tak gód ciga.
Ze ju spieniem^) ostatniej prawi dziurki siga....

260 Wic (hetman), chocia chory, przez koty tubalne

Kae wojska gromadzi w koo generalne ^)....

Dopiero gdy si zbior, e ju nuny w zdrowiu,

Podparszy si na drogiem Chodkiewicz wezgowiu.

Poczeka uciszenia; to nim sowo rzecze,

265 Smutne oko tam i sam aonie powlecze

:

„Jakim durny poganin zawzi si uporem,

Gdy nas szabl nie moe, chce ponka morem

;

Koo «<•:•

neralue
u Chodkie-

wicza.

^) Spie (trzpie), haczyk u sprzczki przy

rzemieniu

^) Narada ta odbya si 18 wrzenia.
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Widzicie cne rycerstwo, ba czujecie raczej,

Bo drugim do ostatniej przychodzi rozpaczy;

Pola mu niemasz z kim da, gdy tak wiele koni 270

Wojsko nasze bez owsa, bez siana uroni.

Szturmów wicej wytrzyma trudno, pogotowiu *)

I prochów i na kule nie maj oowiu..,.

Zasiugi zatrzymane, o królu gdzie cicho,

Owo zgoa ze wszech stron jo si nas licho. 275

Zima stoi nad gow i ta nas dogryzie.

Jeeli nas jak goych zastanie na zyzie ^).

Wic mamyli wykrada std si pojedynkiem

Bisurmanom wydajc królewica szynkiem')?

Czemu nie kup raczej, nie w dobrym porzdku 280

Idziemy? O tern sucham waszego rozsdku...."

To rzekszy, westchnie ciko i na wszytkie strony

Pojry, ks przygniewniejszem*) acno postrzeony,

Na co godzi t mow, - chcia dowiadczy czyli

Wszyscy jego onierze skrzyda opucili 285

Kiedy tak wszyscy stoj jako w zachwyceniu.

Bo wszytkim takie rzeczy byy w podziwieniu,

Zwaszcza starzy onierze (miereiby si rychlej

Swojej drugi ^) spodziewa) ; myl sobie : tychh

Sów nam sucha naley? Boe nieskoczony, 290

Uchowaj z nas kadego ! — ruszywszy ramiony.

*) Pogotowiu zam. na pogotowiu, zob. III 438.

') Zyz, zez. Por. VI 60.

') S z y n k, nalewanie trunków ; tu : rozdawanie.

*) Prz y gnie wni ej sz em, troch gniewniej.

Podobnie czytamy w Woj. Cho na innem miejscu:

Chocia chleba przyskpszem, t. j. chocia chleba

byo za skpo. (Ma. Gr. hist. por. Tom II, § 407,

str. 91, przypisek).

*) Ten lub ów, jaki taki.
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Szept zatem cichy stanie, a gdy milcz starszy

Zawczasu przestrzeeni, Lipski si wywarszy, ^^*
Dawny rotmistrz kwarciany*), znali go i Szwedzi,

295 I Moskwa, kiedy krew ich w okazyach cedzi

:

„Odpu wielki hetmanie, e ja modszy laty,

Gdy inszy milcz, musz wymkn si przed

[swaty.

I przysigam przez t bro, gdybym twojej twarzy

Nie widzia , rzekbym , e co we nie mi si

[marzy.

300 Tedy bdziem ucieka?.... o adnym onierzu
Nie rozumiem, eby nas chcia odbiega, ale

Któkolwiek taki bdzie, nie mówi zuchwale

Przed tob, hetmanie mój, t szabl w pó garda
Gotówem mu utopi! jednak nie umara

30.5 Cnota jeszcze szlachecka ! . . .

.

Racze to o nas wiedzie, wodzu nasz, prosimy,

e pomrze na tym placu uczciwie wolimy,

Nili odej z niesaw; niechaj to krzcz ^)

[tchórze,

Wdy ucieczka ucieczk ; i ja na Podgórze
310 Wiem drog i trafibym jako kto, do domu.

Niechaj mnie raczej piorun ciki bije z gromu

Jelibym ju stanwszy w zwycistwa nadziei,

O wczasie i ojczystej mia pomyle kniei !..

.

Ka w majdanie szubiec na przykad narodom
315 Postawi, niechaj wisi, kto zamyla do dom!"

To kiedy Lipski mówi, za szabl si trzyma,

A oczy mu szczery Mars iskrzy i rozdyma.

*) Jan Lipski, dziad zicia poety. (Wst. C.^

przyp. 5).

^) Zam. krzycz.
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bodklewicz
swoje
/cerstwo

"'JEachca.

Jeszcze dobrze nie skoczy, kiedy krzykn
[wszyscy,

I co dalej namiotu, i co stali blizcy,

Ze umrze na tym placu wszyscy wol zgodnie, 320

Nili kroku ustpi pogastwu niegodnie!

Zgoda, niech kady wisi, kto myli ucieka,

W ostatku gotowi go na sztuki rozsieka....

Tu weselszy Chodkiewicz bliej óka sprasza

Wojennej rady, z któr kilk si sów znasza. 325

To do onierzów znowu, lecz ju pocznie czer-

[stwo

:

„O moja krwi szlachetna! o zacne rycerstwo!

nieodrodni wielkich rodziców synowie

!

Niech mi Bóg, u którego w rku moje zdrowie

Bdzie wiadkiem, ebym by nie doy wieczora, 330

Tak mnie gniecie do grobu moja staro chora

;

Lecz skoro sysz w uszy i widz na oczy

Wasze gorhwo, zaraz serce we mnie skoczy

;

Si mi znacznie przybywa, wszytkie zmysy we
[mnie

Modn, i ju mi si mier zaleca daremnie.... 335

Wy *) to ju sze trzymacie niedziel na ramieniu

Tego nieprzyjaciela, który w oka mgnieniu

Wielkie bierze fortece; i pastwa i pany

Przez jeden dzie pod jego paday dywany.

Wycie basz Huseima, wy i Karakasza 340

Rk swoj zgadzili, robota to wasza;

Pola trupem pogaskim szeroko usane,

1 krwi brody dniestrowe ich zafarbowane ...

Wycie pierwszy w ich ziemi w tak rozkwitem
Swe Ory rozwinli i krwawe Pogonie, [gronie 345

*) Por. VI 351.
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Na was oczy wytrzeszczy wiat z niezmiernym

[cudem;.

Ze tyla gar z tak wielkim w szrankach stoi

[ludem.

Tedy ju przepynwszy mielibymy ton?
Nie wierz, eby to móg kto z nas i wspomion,

350 Szubienic tu nie trzeba, ani adnej grozy

;

Cnota kademu pto , acuch i powrozy,

Która go tu zatrzyma, a da Bóg poczciwie

Zszedszy z placu, ujrym si na ojczystej niwie.

Trwajmy wiedzc, co ciej cierpie nam przy-

[chodzi,

35-5 To nam za milej póna pamitka osodzi.

A która i po mierci wiecznie yje, sawa,

Niech wam serca i siy, o bracia, dodawa

!

A teraz wam imieniem Rzeczypospolitej,

Znak wdzicznoci onierzom od niej naleytej,

360 Ci co tu zemn maj wadz równ,
Ofiaruj i ziszcz jedne wier darown. ..."

Jako pczoy robocze, gdy ich promie jary

Ciepego ruszy soca, po swoje kanary

Syp si z ula na wiat : tak naszy zagrzani

365 Mow Chodkiewiczow, gdyby im pogani

Dzi pole stawi chcieli, wszytkichby na ranem

niadaniu cakiem zjedli pospou z Osmanem.

Cicho siedz Kozacy, a skoro przytuU Kozacka
* J

'

r j nocna na

Noc wiat czarnemi skrzydy, w omiu si wysuli '^"''' "^y-
J J ' i j prawa.

370 Tysicy ku tej stronie, gdzie si jeszcze dobrze

Nie rozgoci Karakasz, a ju go po ziobrze

Namaca Lubomirski ; czuli wozy cae,

Turki niepostrwagane, zaczem i ospae.
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Codkienicz
: stabieje.

I póki mog, z on tajc si kradzie,
picych pogan jak bydo przez gardziele rz, 375

A przyszli do namiotu, kdy midzy mnichy

Ley basza poraon miertelnymi sztychy.

Tedy namiot zebrawszy, i pod zlotolit

Skofi'), szczerem zotem chorgiew oszyt,

Któr potem jako dar sobie naleyty 380

Otrzyma Lubomirski, i inszej obfitej

Napenieni zdobyczy, e si gili pod ni

:

Dopiero skoro zorz obaczyli wschodni,

Bezpiecznie si wracaj, gdzie ich dla pogoni.

Przyoywszy gotowy samopa do skroni, 385

Wojska czeka dostatek ; — i tak nie zemszczeni

Zdarli pype '^) poganom Kozacy wiczeni

A tymczasem Chodkiewicz jako wic oliwa

Dugo w lampie wieciwszy, nagle dogorywa. . .

.

Z tem dzi przed królewiczem stan doktorowie, 390

Ze ju Chodkiewiczowe na schyku jest zdrowie,

Serce tylko jak iskra w ozibym popiele,

W piersiach nieprzeomionych w jego yje ciele.

To Wadysaw, cho i sam chory w swym na-

[miecie,

Uprzykrzone poduszki z boku na bok gniecie, 395

Zwoywa senatory i konsyliarze:

„JeU ju wybijana" ^), rzecze, „na zegarze

Hetmanowi naszemu, i w takiej nas toni

Odumrze (bo si aden mierci nie obroni),

\) Skofia, czepiec, pokrowiec.

^) Pype zedrze, przen. przytrze rogów,
przyci skrzyda.

^) VI 265, por. te IV 177.
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400 Jako twierdzi mój doktor, który mu nie kadzie

Trzech dni y, was ku wczesnej wezwaem
[naradzie,

ebycie dalszej wojny progres mieli w gowie,

Pierwej, nili ostatnie : Bóg egnaj! nam powie".

Wnet si wszyscy zezwol, eby w takim razie

405 Do Zygmunta na lotnym wyprawi pegazie.

Awizujc o wszytkiem, proszc póki zieje *)

Chodkiewicz, niech przybywa, niech wojsko

[zagrzeje....

Stamtd zaraz Kochowski, porucznik Nie- ^""'ftl^*

[mirów,

W piciudziesit koni bieg bez wszelkich papierów,

410 Jakby czasu nie byo listami si bawi^).

eby ustnie o wszytkiem móg Zygmunta spra-

[wi ^). . .

.

To gdy sprawi*) Wadysaw, naszy w polu gony
Z Turkami odprawuj, i z obojej strony

Kto ma serce a konia, nieli gni w kuczy
415 Harcem sobie po boniu szerokiem pohuczy

;

Bez kazki ^) ; tam nie bior, a gdy szczcie

[wienie,

Lepsze ni rok drugiemu bdzie oka mgnienie....

Harce.

*) Zia, oddycha.

^) Faktem jest jednak, e Jakób Sobieski na-
pisa list cyfrowany do ks. Krzysztofa Zbaraskiego,
koniuszego koronnego, aby ten o wszystkiem kró-
lowi zda spraw.

^) Uwiadomi.
*) Zarzdzi.

*) Kazka, szczerb, szkoda, (nie obeszo si
tam bez szkody).
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I
Zieliski

roowrócit od

f Turków.

JDilawer
przyjecha
H wezyrem

zosta.

To szczcie órawiski, to i inszy maj,
Grdy albo bior Turków, albo ich strzelaj

—

Na tej soca ostatek spadJo krotofili, 420

Które nim si do koca w ocean pochyli,

A z Wewelim Zieliski niespodziany jedzie,

I Radua. ze zego mniemania wywiedzie*).

Dla nowej magistratu tamtego odmiany

U hospodara ae dotd zatrzymany. 425

Dilawer, czyh z Czerkies, czy rodem z Rusi,

Owo si z chrzecijana w pogana^) przekrztusi,

Przez kilkadziesit rzdzc lat Mezepotamy,

Skd nietylko od skroni dugie puci szlamy ^),

Ale sawny z rozumu, z szczcia i wymowy ; 430

Teraz pokój od ciany *) zawarszy persowej.

Peen zota karawan na wojenne spezy *)

Daruje Osmanowi

...Da we dzbanek karom i waachom ®)

;

Wezyrem i hetmanem oraz przeciw Lachom 485

Car go tworzy; o wos Huseima

e nie kae zadawi ') ; stara go zatrzyma

') Mylano bowiem^ e go Radu zatrzymuje

w zej wierze.

^) Dla wiersza pozwoli sobie poeta w obu tych

wyrazach wyrzuci zgosk m.

') Jasne brzuszki lisich i rysich skórek ; tutaj :

siwe wosy.
*) Granicy.

^) Wydatki, koszta.

*) Eunuchom, sugom haremowym.
') Zam. zadawi, por. V 323, Win przegra-

nej 15 wrzenia, w której Karakasz poleg, przypi-

sywa Osman Huseimowi baszy i odj mu w par
dni potem naczelny urzd w pastwie, a na jego

miejsce zamianowa wielkim wezyrem Dilawera ba-
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Przyja Dilawerowa i przez te zasugi

Po pierwszym by wezyrze w katalogu drugi.

Taki zwyczaj u Turków, zabiegajc zwadzie,
440 e pospou z urzdem gardo kadzie,

Jeeli go inszemu cesarz konferuje,

A to Dilawer zdrowiem Huseima daruje

Tedy skoro regiment wzi Dilawer stary,

Z jakiejby si toczya ona wojna miary
445 Z Polaki, pilno dawnych pyta wojenników,

I którym nie nowina, nie podych kurników :

Miast i zamków obronnych, fortec niedobytych

W kilku godzin dostawa. Czemu teraz i tych.

Co w goem polu siedz przez dni ju czterdzieci,

450 Nie bior? adn miar we si to nie zmieci.

To gdy wszytkie potrzeby i imprezy *) one

Usyszy jako na wiatr i próno czynione,

Jako zgin Huseim sylistryjski basza,

Jako znowu stradaU wieo Karakasza,

455 Widzi regestr pobitych i gdzie si omiel.
Co najlepszy mowie trupem pola ciel,...

To wszytko kiedy dziadek zgrzybiay po ksie

Rozbiera: wojowa le, gdy si gowa trzsie, swojTu-
Bo mu nie Mars, lecz marzec ^) z oczu niedaleki "'^'^ "'^^**-

460 Przez brwi i zawiesiste wyglda powieki.

sz, beglerbeja Diarbekru. Huseimowi baszy, któ-

remu grozi zwyky w takich razach los t, j. udu-
szenie, zostawiono na wstawienie si Dilawera tytu
drugiego wezyia.

*) Impreza (franc entreprise), z&mysl, sprzed-

siwzicie, wyprawa,
^) Mars, marzec, gra sów ; marzec mie-

sic grony dla starców.

m
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„Czasby," rze'^ze, „podobno, dugoletny starcze,

Z gowy wojn, z rku uk wypuci i tarcz,...

Dosy mnie, em wezyrem; byle, co da hojnie,

Da Bóg te tego zay z aski swej spokojnie.

Wojna z Polaki, widz, nie mej rozum gowy! 465

I dziadeby potrafi w to mia osikowy *),

Kdy modszy powieli? pomacam sposobu

A t wojn rozejm, da Bóg, ze stron obu."

Tak sam z sobij. Dilawer przez ca noc duma.

Rano poszed do popa ^) dawnego pokuma, 470

Który takime bdc obciony wiekiem,

Wolaby si zakrapia doma koziem mlekiem....

To gdy sid dziadowie, jwszy od Noego,

Im sobie wspomina dni poycia swego. ..

Wspomnieli, jako ojcu podobny uporem 475

Osman, ju pocz meczet murowa z klasztorem,

Do którego intraty i wieczne fundusze

Z Polski naznaczy, ale omyl go tusze*);

Jaki Mahometowi upominek lubi*).

Podobne te ma szczcie, ju tak wiele zgubi 480

Ludzi, jako aden z tych, co wzili pó wiata,

A jeszcze nic nie sprawi; kiego ^) si tu kata

Bawi ? Zima za pasem, có tedy ci rzek,

Co ciepy kraj, ojczyzn mieszkaj *) dalek,

Mrozu nigdy nie znaj, niegu ani we nie 485

Nie widzieli, lecz wiecznej przywyknli wienie ?

') Co si trzsie jak osika.

^) T. j. do wielkiego Muftego; zob. I 116.

') Nadzieje.

*) II 92.

') Jakiego.
®) Zam. zamieszkuj.
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W samych tylko póciennych telejach *) bez futra,

Pewnie wszyscy jak muchy posn nam do jutra....

Wic gdy si im swych przyszo niedostatków

[zwierzy,

490 Prdko si starzy zgodz, eby mir uderzy
Z Polaki, nim jesienny spadnie plusk, nim zima

Zajdzie, co rychlej wojska uwie z pod Chocima...,

To jednak wezyrowi da pop pod rozwag,

Ze snadniej przez nikogo, jak przez Kizlarag

495 Osmana nie przeomi i nie zbij z toru.

Murzyn to by a nocny sekretarz u dworu....

Ten co panu podszepnl, jakoby gos z nieba

Ju temu byo wierzy koniecznie potrzeba....

Murzyn i sam pieszczony, syszc Dilawera,

500 Widzi, e sowa jego prawda bya szczera,

yczy jak najprdszego do domu popiechu,

Nie chciaby zimowego z czarn skór blechu ^)....

Przy tem, co ma rozumu a cesarskiej aski,

Wda si w to, eby rycho hellesponckie piaski

505 Przywita, i w lubym si oglda Stambule,

Puciwszy psom i wilkom zasmrodzone pole

Wezyr na swego czoa pamitajc zmarski.

Potrafi w to, e spena bdzie honor carski.

To sprawiwszy Dilawer le po Zieliskiego,

510 I dawszy wielkie znaki afektu swego

Sowy wymienitemi, obapi go mile;

Prosi, eby nie biorc darmo dugiej chwile,

Stanh tu posowie, którym prawo wieczne

Jako przyjazd, tak odjazd waruje bezpieczne.

Ki zlaraga.

•) VII 162.

^) Blech, blich, bielnik, bielawa (gdzie si
pótno bielij ; bielenie, tutaj : nieg.
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Co jeli chc, zamian^) albo otworzystym ') 515

Zawsze wezyr utwierdzi bdzie gotów listem,

A ten Bóg, który pokój, który lubi zgod,

Zdarzy go i wam i nam w tej wojny nagrod.

Z tem Zieliski ju samym przyjecha wieczorem,

I dzi si nie móg widzie z Chodkiewiczem 520

[chorym .

.

chodkie- A nam mdleje Chodkiewicz. Hetmanie mój
wlcz wiat •* "

egna. [zoty

!

Przecze ^), przecz zostawujesz zaczte roboty?

Ale ju dekret przyszed wiecznego wyroku,

Od którego nie wolno apelowa kroku.

Wic na nizk lektyk z pociel woony, 525

Gdy aosnej poegna ju nie moe ony,

Wie si kae na zameK, gdzie i wczeniej moe
Dom rozrzdzi, i na tak dalekie podróe

Wprzód, nili mu wiecznymi zmysy zajd mroki

wit dusz trwaymi opatrzy obroki. 530

Zegna wiat i ojczyzn, króla i ciebie

Kochany Wadysawie ! niech i po pogrzebie

W twej zostawa asce; i was zacne grono

Rady swojej wojennej, których mu przydano

Za towarzysze prace; ale przed inszymi 535

Ciebie, cny Lubomirski ! moesz ju swojemi

Lata pióry w tem polu jako mody orze,

Które fortuna i Mars yczliwy otworzy *).

*) T. j. wzajemnem wysaniem zakadników.
'; Otwartym, publicznym

') Tyle co : p r z e z co, dlaczego.

*) W rkopisie : o t w o r z e .
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Oddajeó te buaw; bodaj si starzaJa!

540 Bodaj tyle tryumfów w twoich rku miaa,

Bodaj miaa i wicej twem sercem, tw si,
Ni ich widzisz nad trumn i jego mogi....T oddaje buaw, pod Kircholmem ^) która

Dziewi tysicy ludzi, nie pocigam pióra ^),. .

545 — pooya na placu pokotem

Czterma swoich tysicy. Lecz i Moskal grubyT klaw ^) wytrcone zbiera nieraz zuby *)

,

Widzia j car wielki, widziaa stolica

W niezwycionej rce cnego Chodkiewicza ^),

550 T buaw, przed któr ono ono w kuczy ®)

Osman si zasznurowa; a jako wic huczy

Smutny grzywacz '), skoro mu orze dzieci zbierze,

Tak wyje i we zach si po swych ludziach pierze.

Bierze j ju fortunnie ! daj ci si szczcia **),

555 Daj aby wrychle w rku palm zakwitna,

A spadajc na póne z twoich rku wnuki

Saw domu twojego podawaa w druki

!

I was ju, cne rycerstwo, egna hetman czuy,

Którego w oczach waszych acz nieraz osuy

') W r. 1605 Chodkiewicz odniós tam wie-
tne zwycistwo nad Szwedami.

^) Nie przesadzam.
^) Klawa ac). maczuga, buawa.
*) Zub. (rus.) zb.
*) W rkopisie jest : Chodkiewica.

^) Kucza, szaas, namiot Ono ono, oto oto,

') Gatunek gobia.

®) W rkopisie szczciea, wedug zepsu-

tego narzecza ludowego dla rymu. Por. p o c i ó

zam. poci (VI 216).
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my pogaskie, wasza bro, wasze mne dionie 560

Z ognia go i z najgorszej wyryway tonie....

... To skoro na zamek

Hetman jechaJ, eby tam schorzay uamek
Ciaa swego pooy ; ósmy dzie liczono

Oktobra^), gdy to, co mu byo poyczono. 565

Ze stokrotnym urobkiem odda w rce niebu

:

Imi wiatu, maonce ciao do pogrzebu.

Siedmdziesit lat niespena, sawie do ywi ^),

Ale ojczynie mao. Có gdy tak w archiwie

Przedwiecznym naznaczono? Ciao potem jego 570

Z Chocimia do Kamieca poszo podolskiego,

A stamtd do Ostroga, gdzie zami omyte

Od maonki, woone pod marmury ryte.

Godne, godne mauzolów i pamici wiecznej,

eby obraz i przykad mia wiek ostateczny. 575

') Chodkiewicz umar 24 wrzenia 1621 ; myln
t dat wzi Potocki widocznie z Fam. Jak. So-

bieskiego, który niewiedzie dlaczego dzie 8 pad.
wymienia jako dzie zgonu Chodkiewicza ; na innem
bowiem miejscu t. j' w Dyaryuszu wojny
cho. podaje dobr dat.

^) ywi, stara forma zam. yje.



CZE ÓSMA.

To dopiero Wadysaw panów radnych zbiera,

I gdy nam tak niewczenie Chodkiewicz umiera,

Wielk odda buaw podczaszego pieczy.

Na co zgoda koronnych ; Litwa troch przeczy

:

5 Albo swego chc mie na miejscu Chodkiewicza,

Albo by pod samym rzdem królewicza.

Aleó i to Wadysaw snadnie uspokoi:

„I Litwa i Polacy w opiece s mojej

;

Jeli dotd Polacy byli pod Litwinem,

10 Czemu Litwa nie ma by pod koronnym sy-

[nem?.. ."

Wic si wszyscy w regiment zgodnie podcza-

I Polacy i Litwa oddadz, a ktemu [szemu,

Nowym si obowizkiem, now wi wstg,
Do gard si na tern miejscu dziere pod przy-

[sig.
15 Dzikuje Lubomirski, e pod jego wadz

Zgodnie wszyscy tak prdko namówi si dadz,
I co z niego by moe, co ma najmilszego,

Zdrowie oy, przy zdrowiu przysiga kadego....

Std wszyscy ku przestronnej obróc si

[szopie,

20 Gdzie po bogosawionej krynice pokropi

LubomiiBki
bierze
buaw.

Modlitwa
Lubomir-
skiego



Stanisaw Lubomirski
h'

podczaszy koronny,

wojewoda krakowski.

16
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Trzech mszy sucha nabonie, tam przyjwszy

[wit
Podczaszy komuni, krzyem si rozpit

ciele unionoci, oczy tylko w sforze

Z pokornem sercem dwiga nabonie ku górze :...

25 „Rozum wodzowi, serce daj onierzom Panie

!

Niech si tych witych krzyów lkaj poganie,

Wiemci mój Boe, e ci nie ogarn nieba,

Pogotowiu^) ci w murach zamyka nie trzeba,...

Wiem i to, e kady czek, co si ciebie boi,

30 Co si brzydzi grzechami, za koció ci stoi,

Pisze swój zakon wity na mem sercu goem,

To otarzem, a piersi me kocioem !

A ja przecie witnic, cho miertelnem dzieem

Na ziemi, z ziemi, ziemi sam bdc i iem,

35 Na wieczn cze wystawi, co u twoich progów,

lubuj, utrzyj tylko durnym Turkom rogów!..."

Tu skoczy Lubomirski, a ta jego moda
Dosza wielkiego stwórc i niebo przeboda.

I kae Michaowi, co dyaba wysadzi,

40 eby o rzeczach polskich pod Chocimem radzi.

Ale i on swe luby zici Bogu wiernie,

W podziemnej nakopawszy marmurów kawernie,

Na wieczn aski jego pami koció szumny.

Gdzie sam ley i synów ju dwóch stoj trum ny,

45 Postawi; trzeci yje póki boa wola ^).

yje mój wojewodo ! a swego Karola ^)

^) Pogotowiu (VII 270) ; tu wyraz ten uyty jest

w znaczeniu odmiennem : zatem, a wic (Linde).

^) Piszc to , nie przeczuwa poeta , e ten

trzeci, a waciwie najstarszy syn Lubomirskiego,

Aleksander, wojewoda krakowski, umrzeju w r, 1676.

^) Karola Chodkiewicza.
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u Lu-
pmirskiego

pKozacy
obozie

lureckim

Z t buaw, która dzi z Karolowych rku
W dom twój wchodzi, obaczysz; obaczysz we

[wnku ^)

Wielkiego dziada saw ; — dopiero w tym grobie

Znuona stem lat staro odpoczynie ^) sobie. 50

To podczaszy o dalszym wojny procederze

Radzi, skoro starszyn do namiotu zbierze,

Gdzie naprzód obóz zmniejszy z jednostajnej zgody,

Potem szac hetmaskiego zrzuci wojewody '),

A podle Denhofów go wysypawszy znowu, 55

Zaporowców te przymkn ku wielkiemu rowu
Uradz. A soce ju zwykym spada torem,

I noc, e przede drzwiami, daje zna wieczorem,

Ani przyby omieszka, wic gdy wiat obapi.

Co ywo si do swego odpoczynku kwapi. ... 60

A naszy Zaporowcy do zwykego owu,
Przespawszy ten dzie cay, bior si jak znowu *),..

Ale ju lepszem dzieem, bo okrom piechoty

Bobowskiego, wojskowej przybrali hooty.

Jaka tam by musiaa dziura, gdy si wgarnie 65

Tak wiele rk do penej akomych spiarnie,

Cho std moem bra miar, e nazajutrz bhzko

Obozu zaoyli nowe targowisko

Na konie i bawoy; ju byU most wzili,

Skoro stra do jednego tureck wyrnli. 70

I mogli byU Turkom odtoczy ') od czopu,

Zrzuciwszy. go, lecz trudno akomemu chopu

^) We wnuku.
') Zam. odpocznie.

') Wejera.
*) Byo to tej samej nocy, gdy Chodkiewicz

"umar. Jak znowu zob. I 300.

*) Odsun, oddali ; tutaj: przeci komunikacj^.
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Odj rce od upu: to ma za wygran,

Kiedy zdobycz uniesie sowito nabran. . .

.

75 Co wziwszy za dobry znak pod hetmanem
[nowym,

Oddadz mu w prezencie drogim zlotogowem

Szyty dywan, i znaki janczarskiej starszyny

Z piór órawich i sepet do kuchni faryny *)

Który, e bardzo wdziczen upominków owych,

80 Wywiadczy, gdy midzy nich rzuci sto czer-

[wonych.

Póki si wie nie wzmoe o Ohodkiewiczowej

mierci, poty te i my mamy pokój zdrowy . .

.

{To gdy Osman to s/f/ss;^/), jakby wygraj wanie,
Razem si z miejsca porwie, rk w rk klanie,

85 I kto mu t nowin przyniós, z wielkiej chuci

Drogi kaftan i pene srebra juki ^) rzuci,

Kae zebra swe popy wróki i matacze,

Kae Bogu dzikowa, sam jak gupi skacze,

e ju pad stary giaur, który dotd bródzi,

90 Dotd nam naleyte tryumfy opodzi ^J

—

Dzi, dzi przysigam n t carsk moje gow,
Ze poznaj giaurzy moc Mahometow I"*

Wszyscy westchn yczhwie, a po same uszy

Zwszy ramiona *). Skoro Osman tak potuszy,

^ (ao.) mka. Sepet, skrzynia.

^) Torby skórzane do adowania na konia ju-

cznego.

^) Dawniej mówiono opodzi zam. opó-
ni.

*)Z ramiona, cign ramiona ; w po-

czeniu z westchnieniem jestto gest wyraajcy naj-

gortsze pragnienie, aby si to spenio, o czem mowa.

Osman
wesó?.
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Rada
Dilawera.

. 1 juby by co broi, lecz Dilawer stary, 95

Skoro na si przybierze z Chodkiewicza miary:

„Lepsza zwoka cesarzu ! mdrego to dzieo,

Nie zaraz, lub ci boli, lub co sercu mio,

Wynurza; wszdy, wszdy, lecz przecie najbar-

[dziej

Na wojnie ostronoci trzeba ; t kto gardzi, 100

I za pochym afektu swego impetem

Ko rzuci, nieraasz dziwu, e przypaca grzbietem

Tak Laszy gow nad nas mieli Chodkiewicza,

Nieche nas to przynajmniej naszem zem wy-

[wicza

;

Obaczym, co te bd umieli tam modzi, 105

Jeeli si pocztek kiedy z kocem zgodzi ?

Kozakomby wprzód trzeba zastpi od spasi 'j,

Tak e nas na kad noc ta smoa haasi, . .

.

I nigdy niezemszczona, a tej przeszej nocy

Jako sysz, ju i most mieli w swojej mocy. HO

Przeto albo wa sypa, i gste reduty,

Albo w polu nocn stra stawia, zwaszcza u tej

ciany, gdzie to plugastwo jako w kojcu ptaki,

Na kad noc co lepsze bierze nam junaki.

Szturm do nich odwlec radz i zrozumie wprzódy, 115

Co ma za fantazy Lubomirski mody?... "

Jak podszywa^) Osmana, i ledwie dosiada.

Przeto do zauszników : ,,At si bzdy 'j rozgada",

^) Spa, spasienie , szkoda (przez to wyrz-
dzona) ; zaj od spasi komu

,
pomyli mu

szyki.

^) Podszywa kogo, dojmowa do ywego
komu.

^) Bzdy, dziad, starowina. At, ot, (oto).
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Cicho rzecze, a potem, skoro z miejsca wstanie:

120 „Dobrze tobie czupryny workom wiza, a nie

wojnie dyskurowa; — i yczy nam zwoki,

Zna, e jeszcze cae ma ze spi tumoki. . .

.

Za nam si kopa kae, gdzieby trzeba way
Na dziesi mil i wicej sypa przez rok cay.

125 A jabym si w giaurskich i dzisia rad widzia,

Tak si zda, jakby sobie z nas dziadek przeszydza*

Dobrze tak na tych gnojków, którzy doi kozy

Nawykszy, nie wiedz, co wojna, co obozy;

Któ kogo strzedz powinien? Niech si kady
[strzee,

130 I owszem, niech ich kradnie, niech ich giaur

[rzee !

"

Tak Osman swoim ludziom niechtny urga,
1 ju odtychczas pomst jawnie na nich ciga,
Ze sobie nie to po nich obiecowa w domu,

Przez co do szkaradnego dzisia przyszed

[sromu....

135 Dzie soce otworzyo, a poganie po stu

Sprzgszy woów, na tamte stron cign mostu

Pitnacie dzia burzcych, z których bez prze-

Poczwszy od samego strzelali zaranku, [stanku

Ae si soce schyli, — z swoj tylko szkod

140 I prochu i oowiu ; to je nazad zwiod.

Tym te czasem Weweli iu przez Zieli- weweii
•' t 1. 2 patentem

[skiegO przyjecha.

Odesa, skd przyjecha, do obozu swego

;

Ale tego dnia znowu z hstem wezyrowym,

I z patentem powraca do nas Osmanowym,
145 Który Dilawer w swoim do Lubomirskiogo

Posa licie zawarty, dokadajc tego

:

„Niechaj prawem narodów bezpieczni posowie
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Kapad
potny na

rObóz nasz.

Przyjad, na co cesarz posyka patenty,

A pokój midzy nami skojarzy Bóg wity "

Dzie wita Wacawowi królowi wicony *) 150

Czeskiemu, a e naszej patronem Korony,

Przeto nam uroczysty ; . . . wic si kady bierze,

Ktokolwiek w witej yje katolickiej wierze,

Aby przeze modlitwy i czynione Bogu

U kocielnego oddal swoje wota progu, 155

Gdy czterdzieci tysicy Osman komunika ^j

Przedniej Ordy na tamte stron Dniestru zmyka.

Szedziesit dzia do tego, pod którychby dymem
Moga rzek przepywa Orda pod Chocimem,

I naszym ty wzi
. . . .Ale tylko wierzchnie 160

Echem gusz powietrze, a Dniestr si rozpierz-

[chnie

Coraz hukiem szkaradym, i cho gsto dosy
W obóz kule wpaday, tak mogy donosi,

Nikogo te szedziesit, co za Dniestrem wyy,
Dzia, oprócz jedynego Szota ^) nie zabiy 165

Tak gdy Osman rozdwoi kusi nasze siy.

Std si wszytkie nad nami wojska zawiesiy.

Std drugich dzia szedziesit strasznie na nas

[rzygnie,

Rzekby, e si przed onym hukiem ziemia

[przygnie,

e si ju góry wal, lasy mostem ciel, 170

Kiedy ze sta dwudziestu razem do nas strzel....

*) 28 wrzenia.
'*) K o m u n i k (komunikiem), jazda ; k o m o

znaczy w staroruskiem : ko.
') Szkota , ze stray przybocznej królewicza

"Wadysawa.
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wiata nie zna w kurzawie, such odjy gromy,

I ywy gorejcej wizerunk Sodomy.

Osman, slup a slup solny, nie mie ruszy kroku,

175 Czeka swej ostatniego fortuny wyroku. . .

To dopiero Wadysaw od boku swego

Sie wszytkich Anglów, Szkotów, le Kochanow-
Ze trzemasty muszkietów ; ale i to mao : [skiego

Bo na stu naszych, Turków tysic przybywao.

180 Ju im ciasno w taborze przed zwalonym trupem,

Wszyscy bij, aden si nie zabawi upem
Peno w waach od pola tureckich buczuków,
Peno krwie i wzajemnych z obu stron przynuków*),

A co nasza piechota da ognia, jak gradem
185 Bite kosy, tym lec poganie upadem

Ale i Lubomirski mia co do czynienia,

Kiedy nad nim my wisz prawie do przejrzenia

Niepodobne, i czego nie zagusz dziaa,

Peno z obu stron Dniestru tatarskiego hata!
i9J Bo czterdzieci tysicy, jak si rzeko przodem,

Grwatem si ich w nasz obóz wedrze chciao
T trzeba byo na tak uporne zabiegi [brodem,
I jezd i piechot poosadza brzegi,

Gdzie przeciw szedziesit dzia tureckich onych

195 Sze dziaek Butlerowi ^) odda wytoczonych,

Ostatek da na Boga ; sam gdy mu zna dadz,
Ze si Turcy z onych gór ku naszym prowadz
Na czwartego ju konia przesiadszy si dzisia.

Przypadnie do swego chyo pókirysia ^),

*) Przynuka, zniewalanie, siowanie. Ko-
cóvrka ów jest tu nieprawidowa.

^) Butler, dowódzca artyleryi.

') Pókiry, zbroja okrywajca czowieka
na poy.
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Opdzi wszytkie szyki i kae podczaszy 200

Otrbi, eby harców zaniechali naszy.

Ju pole mia odkryte, ju groty koczyste,

Ju krwie pragn tureckiej paasze sieczyste;

Wic kilk sów rycerstwo, cho ma dosy chci,

Do tak piknej Marsowej roboty przynci

:

205

„Dzie ten, kawalerowie, cna sarmacka modzi

!

zachca. ;Nasz jcst wasuy, nam soce dzi na niebo

[wschodzi,

Naszej, o bracia, sawy lampa gore zota,

eby widziana bya kadego z nas cnota

Przed Bogiem, który na to samo ten dzie cho- 210

[wa.

eby we krzy z miesica sawnie tryumfowa,

Oni ^) to ludzie oni, comy ich t niw
Sto razy jako bydo szabl gnali krzyw. .

.

,

One to s zastpy, szaracze i chmury.

Co z pola przed naszymi uciekali ciury 215

Lecz komu to powiadam? wam! wycie to ze

[mn
Przez sze niedziel t smo poznah nikczemn.

Wycie pierwszy zdeptali tej bestyi krgi,

Która tak wiele wiata uja w poprgi....

Wic skoro na to pole zbli si poganie, 220

Co im dotd mierdziao i nie mieU na nie.

Bijmy mnie, nie liczc; mamy nad zoczyc
Serce w piersiach, na niebie przyczyce ^)".

Ale Turcy postrzegszy, e one armaty.

One szturmy najmniejszej naszym serca straty 225

*) Por. VI 351.
*) Przyczyca (który si sta przyczyn

czego), sprawca, popieracz.
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Nie przyniosy, i owszem id jak na miody,

Zasresz si*), a swoje wstrzymuj zawody;

Stanli, skoro z góry pierwsze zwiod szyki,

Jako kozie widzc kloc w jatce i rzeniki;

230 A ju byy lisowskie we zej toni rzeczy,

Gdyby im hetman wczesnej nie posa odsieczy.

Kae trbi w majdanie wskok na ochotnika

Prócz ludzi regestrowych, do których przytyka

Po dziesiciu od kadej chorgwie, a z nimi

235 Kilku le pukowników; wprzód sowy krótkiemi

Do „Marsowej roboty zagrzeje, a potem

W równe pole wysunie. Nigdy takim lotem

Dniepr nie spada ze swych progów , ani sokó
[kaczki

Nie bije, jako z onej weseli przechadzki ^),

240 Zyw^a mód krwie szlacheckiej, same tylko bronie

W garci niosc, ku tamtej posunie si stronie,

Gdzie si w lisowskich walech ^) tureckie

[koysz
Chorgwie ; i ci skoro posiki usysz

,

Którzy si w jednym tylko kcie ju oparli,

245 Krzyknwszy razem na si, na pogan natarli....

Kiedy tak naszy mnie kosz tamto pole,

Kolc Turki przez piersi, rzc przez gardziele,

Jeszcze drudzy nie wiedz, co si w tyle dzieje,

Z zawzitej nie spuszczaj i najmniej nadzieje.

250 Patrz, skd naszym serca, skd si wziy siy,

To dopiero odkryte obaczywszy tyy

') Zastrasz,, przelkn si.

^J W rkopisie: przechaczki.
^) Zam. waach; dawne zakoczenie 7 przy-

padku 1. p. Podobnie mówimy i teraz jeszcze: Pru-
siech, Niemczech i t. p.
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Ni ich zawr do koca i wezm ich midzy
Muszkiety i paasze: ustpi co prdzej

To si ozwie i Wejer, to Kozacy kroku

Pomkn, to z Denhofami Lermunt idzie z boku ; 355

Zmieszaj si w pól pola, bo i Turcy dalej,

Widzc bUzko Osmana, ju nie uciekali.

Lecz skoro z ogromnemi drzewy wyprowadzi

Hetman w pole usarza, sam car nie poradzi,

Chocia tylko sta w miejscu spokojnie jak poty ^^ 260

Ale ostre w pogastwie strach czyniy groty.

Turcy Stoi Osman jak óraw z wycignion szyj
nciekat.
Szemberg. Na górzc, niepcwu si puszc wiktory....

A tymczasem paruj naszy Turków miele,

W boku majc hetmana, ochotniki w czele; 265

Karbuj mikkie grzbiety, a z kadej si rany

Na such ziemi toczy struga krwie rumianej.

A jeli si te który na, swoje pasiek

Obejry, co mia w grzbiet wzi, to bierze w pa-

[szczk.

Cay dzie Szemberg czeka, a go samym mro- 270

Podanym fortuna nasyci obrokiem. [kiem,

Ten pod lasem na stronie szac usypa may.
Gdzie z trzomasty piechoty i ze dwiema dziay

Przypad, i tak nieznacznie, cho imo o^) biegy

Nieraz tureckie ufy ^), wdy go nie postrzegy. 275

I on te trwa tak dugo, cho wicej ni po stu

Pogastwa przyjedao do onego chróstu.

Zwaszcza kiedy ich naszy z potrzeby poparli,

Za pusty szac on majc, tam czoa przetarli

\) Dotd.

^J Mimo niego, t. j. koo niego.

^) Zam. hufy, hufce.
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280 I koniom podbieganym i sobie; to kiedy

Powszechnie uciekali, midzy ich czeredy

Jako lea na brzuchu, sowo tylko rzecze:

Lec z naadowanych dzia cikie kartecze.

Wychyli si piechota i od lica razem

28 Da ognia, padnie jak wiz pogastwo obazem ')....

Nikt tam darmo nie strzeli, a z onej kwatery

Szembergowej przyszo im strzela razy cztery;

Gdzie i lepy móg trafi, i choby by pali

Nawiasem, w takiej gstwie trzech, czterech obali.

290 Takci Turcy uciekli, wziwszy suszn cieg.

I Osman na wczorajsz nie pomnic przysig.

Kae woa wezyra: „I sam widz" rzecze,

„e si duej ta wojna z Polaki przewlecze,

Na którm si we zy czas nieszczliwie ruszy;

295 Nie jam winien, ale ten, który mi potuszy.

Niechaj za swoje rad gbiej pieka gore,

Przybrawszy tych proroków i wróbitów w sfor,

Skinderbasza
;
jego to instrukcya, jego

Pochlebstwa, em natenczas poaja Muftego,

300 Za co mnie dzi Bóg skara, i gdyby go wskrzesi,

Kazabym go i z tymi mataczmi powiesi.

Losy winny niebieskie; bo ja temu wierz,

Ze kogo Bóg chce skara ; wprzód mu rozum

[bierze.

Lecz gdy tego aowa snadniej ni poprawi,

S05 ycz pokój z Polaki jak najlepszy sprawi,

Raczej stary odnowi, i jeli by moe,
Wytargowa co na nich za moje podróe
I trudy tak dalekie ; na mnieby sromota

Przyschn miaa, i darmo uczynione wota

^) Obazem (obawem). kup, hurtem.
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N meczet wymierzony? Jakimkolwiek zgofa 310

Okrasi to pretekstem (czemu wiem, e zdoa
Twa gowa, cny wezyrze), ebymy bez sromu

I ludzkiego pomiechu wrócili do domu...."

u Wild
Kiedy tak znacznie spuci kwint *) Osman

[hardy,

I u swych i u naszych przychodzi do wzgardy, 315

Bo z której spad nadzieje, naszy j w te tropy

Chwycili, do wikszych dzie biorcy pochopy.

Gdy swoich szeciudziesit nie straciwszy wicej

^

Pooyli na placu Turków om tysicy.

Czem kiedy si i mody hetman rozkomosi^), 320

Zaraz konsyliarzów do rozmowy prosi.

To osiadszy chorego Wadysawa wiecem,
Radz si, coby dalej czyni z tym szalecem
Ju usta, ju si nie ma, ju opaa boki.

Tak morze, kiedy tucze cay dzie opoki, 325

Za kadym razem silne odnoszcy ^) wstrty *),

Pdzi nazad odbite wspienione odmty,
A skoro ona burza i wichry ustay,

Tylko e uszargane te góry, te skay

:

I Osman.... 330

tuk nasz obóz, ale

Bez skutku jego szturmy, jego byy fale ...

Jako tak spowszedniay naszym one huki,

Ze a skoro pogaskie w swych waach buczuki

') Kwinta, najwyej wystrojona struna

;

spuci kwint znaczy wic: spuci z to-

nu; por, X 428.

^) Rozkomosi si rozbryka, rozhuka si.

') Morze, odnoszcy wstrty, zam. od-

noszc, zob I 367.

*) Wstrt, odpór, odparcie.
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Tjjreli, to dopiero porzuciwszy pasza *),

335 Do nich si pobierali od kart do paasza;...

Bowiem jako pogastwo przegnali przez pole,

Do swej si za zabawy wracali przy stole.

Wic si ich bi do koca podczaszemu

[chciao,

Có chocia duch ochotny, kiedy sabe ciao ?

340 udzi jeszcze dostatek, acz i chorych wiele,

A zwaszcza cudzoziemców, nie wstaje z pociele
;

Koni jednak o mae ^) i ledwie cz czwarta.

I to chudych szkaradnie w obozie si warta');

Z strzelby aden poytek ; o nierzd cudowny

!

345 Bez prochu, bez oowu na wojnie tak gównej

!

Bywaj "), bywaj Zygmuncie ! a za niedziel cztery

Rozoysz w Podunaju ^) swoich wojsk kwatery;

Bywaj; i orem przele, monali, Podole,

Zdarzy Bóg, e na wiosn ujrysz si w Stambule.

350 Ale ci Lwów przez-) dziki, Lwów nieszcz-

[sny trzyma

!

Wolisz, ni rk, wojn prowadzi uszyma,

I siedzcy w pokoju za dwudziest mil
Sucha, rycho si Turcy z Osmanem wysil.

Czy nie chcesz, czy si boisz, czyli to oboje?

355 Pu przynajmniej rycerstwo w podchocimskie boje,

Albo JU sied, na póne czekajc powiaty^

A nas miasto wygranej zaskocz traktaty !

^) Pasz, rodzaj gry w karty.

*) Mao; dawny 7 pp. od ma (may).
^) W a r t a si, krci si.

*) Przybywaj.
^) Podunaj, kraje na poudniu od Dunaju.
®) Zam, bez, por. IV 644. Przez dziki,

koniecznie, niepowstrzymanie.
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Drudzy z niszczem odprawi Weweego radz.

Niech nam si albo prosz, albo pola dadz,

Chociaby za ostatni zapi i zaoy*), 360

Trzeba si nam koniecznie z tem przymierzem

[droy....

Jeszcze do nich sa posy? Jeszcze si im prosi?

Niedugo kondycye bd nam przynosi

Ju jako zwycionym, gdy na powolniczki ^)

Trafi; przeto obadwa wyciwszy policzki, 365

Wygna tego szalbierza Weweego lepiej.

Tak radz, których modo i ywa krew krzepi.

Którym za lata rozum z dowiadczeniem ray^)
I znajomo fortuny niestatecznej day.

Posa, ktokolwiek nim jest, gwaci: i przed Bogiem, 370

I przed wszytkimi ludmi grzechem czyni srogim.

Przymierzem gardzi nie chc, toby si im zdao,

eby po naszy^ posach w ich obozie mao ^)

Ale wród Marsowego rozbi namiot pola,

Niechaje tam traktuj, jeeU jest wola. 375

Dugo w wotach, niezgoda, dugo róno trwaa,

Nakoniec sentencya ta plac otrzymaa :..

.

Wic me gardzi pokojem, kiedy go chc szczerze.

O gdyby z nami król nasz by w tej tu kwaterze,

Niktby na to cnotliwy nie da swego zdania, 380

eby posów do Turków sa do traktowania;

*) Por. VII 259 ;na ostatni (rozumie si
dziurk u rzemienia) zapi si t. j. cign
si do ostatka.

^) P o w o 1 n i z e k
,
powolny, pokorny.

•^) Dojrzay.
*) Po naszych posach w obozie tureckim mao-

by byo, t zn. may poytek byby z nich
;

jior. co

mi p o tem? (co mi z tego przyjdzie?)
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Ale gdy nasz we Lwowie siedzi Zygmunt trzeci,

Niech mówi kto chce co chce , nic nas to nie

[szpeci,

e z tak wielkim monarch, cho w jego taborze

385 Pokusimy dalej si miru w rozhoworze ').

I na tem rzecz stanfa. Wtpliwo za druga,

Kogoby potka miaa tak zacna przysuga?...

Tak si zgodz na koniec, e jeden z senatu.

Drugi komisarz posem z Turki do traktatu.

390 Z tych Sobieski, z tamtych by Zórawiski rzdu,

Równi oba i godni takiego urzdu.

Andrzej Szodrski, piecztarz Wadysawów, który

Dostojestwo gnienieskiej mia prepozytury ^),

Czowiek wielki z rozumu, wymowy i cnoty,

395 Z Szembekiem Aleksandrem naznaczony do tej

Legacyi, i ten da, chocia czowiek mody.
Jawne grzecznoci ^), jawne nauki dowody.

Wic si Bogu i drog dawszy przedsiwzit *),

eby si on sw chwa sam opiekowa wit
400 Wziwszy Lubomirskiego jeden Osmanowi,

A drugi nalecy list Dilawerowi,

I te, którymi sami mikcz si bogowie.

Upominki, rusz si z obozu posowie *j...

') (Rus.) w rozmowie.
^) Ksidz Szoldrski, proboszcz gnienieski,

sekretarz królewicza.

*) Grzeczno oznacza waciwie zdolno
do czego (grzeczny, ku rzeczy si majcy).

*) Oddawszy siebie i drog przedsiwzit
Bogu w opiek; por. II 143.

^) 29 wrzenia.
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Izy do
ibozu
ekiego.

Posowie

...Ju W obóz wjeda maj posowie, gdy

[z czoa

Sto czauszów ich spotyka, i ledwie im zdoa
Wita rk ; w poczesne wszyscy, wszyscy brody

Przybrani; by tak w rozum, maluj wojewody!

Wszyscy od zotogowo i wyboru koni,

Od rzdów i w kamienie usadzonych broni....

To si nazad obróc Turcy w kawalkacie ^),

Przez tamte posl'ów naszych prowadz poacie^),

Gdzie wszytkiej stek starszyny i dziwnej splen-

[dece *)

W dalekie strony soce zote blaski miece....

W którym zastpie skoro dojechali szumnej

Szopy, na cztery pikne dwignionej kolumny,

Zsid z koni i jeszcze z podrónych si prochów

10

do Kad^uTa ^i© otr, kilkadziesit kiedy ich Woochów

') Czausz (tur. chiausz), goniec, wony.
*) Kawalkata (wos.), poczet jezdny.

^) Poa, rzd domów przy ulicy, tutaj: ;

reg namiotów.
*) Splendezza (wos.), blask.

17
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15 Z kredencem gospodarskim ^) yczliwie powita,

Upewniajc; e spia dojdzie ich sowita
;

I dla sug i dla koni ani trzeba strawy

Szuka z ind, póki Bóg swojej przez nich

[sprawy

Nie skoczy, i miertelne schowawszy ore,
20 Serc na si zajuszonych pokojem nie sprze.

To mówili, a zy im podchodziy oczy,

Bo ich samych tak strasznej wojny ciar toczy.

Tu dzikuj posowie, i acz onej chci

Hospodarskiej wdziczui s, — „niech si nikt

[nie smci

25 O nas, dobry Bóg, i dobry król pan nasz" rzek,

„Tedy si godu pod ich nie boim. opiek...."

To wszelakie na stron puciwszy dysputy,

Pójd, kdy ich Radu^), znaczniejsz osuty

Zgraj swych dygnitarzów, przed namiotem czeka,

30 I ujrawszy ku sobie idcych z daleka.

Pomknie chyego kroku; to jako si zrcz,

Mile si obapieniem wzajemnem przywdzicz,

Prosi w namiot hospodar, gdzie mówiwszy mao,

Wszyscy na dwór wychodz, dwu tylko zostao

35 Przy nim,.., tu sw yczliwo i afekt niezmierny

Przeciwko nam wywiadczy w przemowie ob-

[sernej

:

Jako szczerze, jako si ochotnie w to woy.
e pokój, nad który nic nie szacujem droej,

^) Kr eden c, rodzaj naczynia do picia. (Linde.)

') History szybko po sobie nastpujcych
zmian na tronie hospodarskim zawieraj przypiski

do wierszów I 116, 197 III 29, 719, VI 284.
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Midzy nami a Turki skojarzy ; lecz zwoki,

Nie yczy, owszem radzi zawiera go wskoki... 40

acno byo wyczyta z Raduowej cery,

Ze chcia szczerem o pokój nasz chodzi stara-

[niem,

Jako ten^. co mu wicej naleao na nim...

Wszytko to pod pretekstem chrzecijaskiej wiary

Ukrywszy, obiecuje, bez koca, bez miary 45

Koacc w piersi doni po szedziwej brodzie.

Suy nam w tym wedle swej monoci za-

[wodzie, ..

Na które mu ofiary tak krótko posowie

:

„Z tememy z swych namiotów wyjechali i z tern

Turay stanli, twoim upewnieni listem, 50

Ze nam jako wyznawca Chrystusowej wiary

Z kadej raczysz dopomódz w tym terminie

[miary....

Ochot, z któr nam si raczysz prezentowa,

Powinnimy zawdzicza, powinni wetowa.
W czem od wodza naszego sygnetem zamknity 55

Masz list," (który wnet Szodrski z rkawa wyjty
Odda hospodarowi), a prosimy dalej,

ebymy wezyrowi t prezentowali

Przyja, którmy pierwszy wezwani od niego,

I skonn do pokoju ch przez Wewelego." go

Z tem si wezm posowie do swego namiotu,

Gdzie pidziesit Janczarów i z ciaa obrotu

I z szat wietnych ochoczy Dilawer naznaczy,

eby wart, a oraz mieli posugaczy.

znowu Ale Osmana morzy nadzieja zawzita, fic
zmienia

> - \nf

famazya. Nloacz nie dba na wiecie, ninacz nie pamita;
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Juby sobie przegranej z nami yczyJ raczej,

Ni pokoju; do tej mu przychodzi rozpaczy.

Chocia tak wiele razy od uaszych ukaran,

70 Mów wilku pacierz ! a on przecie : owca, baran....

To ledwie e si imi modre niebo arzy.

Kae do nas ze wszech stron z burzcych dzia n^rszych*

[parzy

Sam wywiód wojsko w pole, sam go z góry

[pdzi,

Czy oszala, czy si wciek ? . . tak woa , tak

[zrzdzi

!

75 Chciaby na nas obali lasy i werteby,

Tak nagle, tak gorco szed do tej potrzeby.

Jeszcze wiksza cz naszych, wczorajsz wy-

[praw

Ubezpieczonych, spao *), i dopiero wrzaw
Gosów ludzkich, grzmotem dzia, nawalnoci

80 Obudz si i porw jako oparzoni.... [koni

Gosz, grzmi koty larmo ; lecz wychodzi
[w pole,

Ani wojska szykowa, sam czas nie wydole,

Ani miejsce po temu ; bowiem Turcy chmur
I góry i co rówien zalegli pod gór

;

85 Wic do waów co ywo , co ywo z muszkiety.

Do koszów midzy swe si bierze parapety ^)

Czekaj rycho na cel gstw tak szkaradn

Na dziaa i ich rury bisurmanie padn.

*) Zam. spaa; wyraenie : wiksza cz
wzite tu jest w znaczeniu liczebnika, podobnie jak-

bymy powiedzieli : wielu spao.

^) Parapet, przedpiersie , nadwaek, t. j.

may wa, którym si zasaniaj onierze (niem.

Bruswehr).
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Ale ci, kiedy ju ju trzeba byo skoczy,

•Spuszcz z pierwszej ochoty i poczn si boczy. 90

Hala! halla ! wicej nic, chlysnwszy po czarce

Mastoku '), on swój impet obrócili w harce.

Naszy te kto na koniu, kto si czu na sile,

Ochotnie im pomog takiej krotofile,

Komu hetman pozwoli; tymczasem w majdanie 95

Konni, w szacach piechota pogotowiu stanie.

Do nocy prawie trway harce i gonitwy,

Odzie naszych kilku padFo z Korony i Litwy,...

Tyle (tylko) przez zbroje, pancerze, misiurki ')

I rannych i zabitych; pójdmy midzy Turki, 100

Z których aden niczem si nigdy nie zasoni.

eby siebie i lotnych nie obciy koni>

Chyn si jako trzcina po obudwu lku,

We wszytkim biegu z ziemie wzi dzid do rku,

W prawo, w lewo, jako"*) bro nieprzyjaciel niesie, 105

Wypa z sioda i za go w tyme osie czesie

:

To zbroja, to ich puklerz ;.lecz i na te kugle ')

Ju naszy sposób mieli, przytrzymawszy cugle

Zamierzy si, a skoro poganin od strachu

Zmyli raz, powtórnego nie uszed zamachu ; iio

Albo na krzyach, albo na grzywie u konia

Ze bem nadstawionego, razem pozby krztonia*).

Szedziesit ich dzi pado, kilku ywcem wzito,
Nierównie nastrzelano wicej i nacito

*) Masok (tur.), napój odurzajcy z zió}^.

') Tak mao z powodu lepszego uzbrój e-nia.

^) Wedle tego jak, t. j. z której strony.

*) Kuglarskie sztuki (niem. Gaukel, Gaukelei).

'j Krzto, krta.
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115 Przedniego komunika, gdy na takie gony

Nie zejdzie si tylko m i onierz wiczony.

Zna byo, cho si kryli, gdy samym wieczorem

Wracali do taboru imo namiot, w którym

Naszy stali posowie, gdy by, rce, brzuchy

120 Uwijali w bawen i mikkie flejtuchy.

Trupów cz na wozy, cz na muy i osy
Nakadszy, w jeden parów rzucali zarosy....

I Osman, utraciwszy ludzi swych tak wiele.

Widzi; e mu si droga do Stambuu ciele,

125 Widzi, e jak przyjecha tak odjedzie z niszczem,

Ani my si tak prdko w obozie wyniszczym....

Gdy si sam w sobie miesza, rycho Janczaragi

Woa kae i to mu poda do uwagi

:

„Wprzód nim przyjdzie do jakiej transakcyi *),

130 Chc jakie sprawi imi tej ekspedycyi.

A e sabszy Polacy w murach nili w polu,

Wzi im trzeba koniecznie Kamieniec w Podolu

;

Smarowniej pójd rzeczy i przysze traktaty".

Wic mie kae do szturmu wszytkie aparaty

:

135 Ogniste naprzód kule, petardy^), drabiny.

Modzierze i granaty, murowe machiny

;

„Piechoty wszytkie pójd, konnych sto tysicy,

Wszak tu blizko, jeeli trzeba, bdzie wicej.

Choci wiem, e tam bez dzia i tej armatury
140 Wemiem miasto od razu, opanujem mury,

Bo giaurów wemie strach nagy niespodziany'),

Przepadn w ziemi, albo zapomni obrony;

Przygoto-
wania do
szturmu
Kamieca
Podols-
kiego.

*) Transakcja, ugoda, umowa.

^) Szturmak do wysadzania bram, mina.
^) W rkopisie : niespodziony.
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¥

Spuszcz czuby, zda mi si, i ju taszy bd
W traktatach i ci, gdy im ty Turcy osid...."

Powiadczy z niesychanym Janczaraga gustem, 145

I przysig na sw gow, e to miasto pustem

Zastanie, i ju prosi, eby to mia fantem ^)

aski paskiej, zostawszy na niem komendantem....

Jeszcze dzie by opodal, dopiero koguty

Pierwsze piay, gdy skor nadziej otruty ^) 150

Zasn Osman, i zaraz przez sen mu si marzy,

A on sobie w Kamiecu naszym gospodarzy.

Klucze od bron odbiera, i ono do wadze,

Jako przyrzek odbiera, zleca Janczaradze....

Który kiedy tak przez sen w Kamiecu roz- 155

[rzdz,

Ocknie si i w namiecie obaczywszy supy,

Nie wesó, jakoby mu psi pojedli krupy.

Wic si chyo porwawszy z obudnego óka,
Napoy z miechem rzecze : „I to dobra wróka!..."

Jeszcze si, mówi, gwiazdy na swych sferach 160

[gnioty,

Gdy uderzy pobudk Osman kae w koty,

Oraz basz i wszytkie obwieszcza wezyry,

Ordom na pewne miejsce zegnawszy jasyry,

Drog sobie zaj kae, wic dziaa burzce,

I potrzeby gotowa szturmom nalece. 165

Huseim i Dilawer z swym si komunikiem

Ze zwykym wiesza bd po górach krzykiem....

eignTe*'do Tedy skoro wiat soce owieci wosoy
Zaprzgaj w armaty po stu par bawoy

;

') Fant (niem. Pfand), zastaw; tutaj tyle co

dowód.
*) Odurzony, upojony.
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170 Rug') i zgrzyt cikich wozów; pod swymi si

[znaki

Wal puki w Podole, a tu na Polaki

Huseim i Dilawer drug stron cign
I komunikiem góry zwyczajne osign.

Nowe Lubomirskiemu w gow wpady kliny,

175 Po coli Osmanowi takie przenosiny?.,.

Jzyka dotd nie ma, eby si móg sprawi,

Wic si kae ochoczym dla niego wyprawi.

Sunie si zatem w pole rzewej modzi grono,

I lekkim naprzód harcem podemknie pod ono

180 Straszne mnóstwo pogastwa; dopiero kiedy ci.

Swych si dzierc buczuków stoj jako wryci;

Jako pczoy, jeli je deszcz poranny zrosi

:

Wszytkie le na ulu, adna si nie wznosi

:

Tak cho ledwie nie pluj naszy Turkom w oczy,

185 aden si nie mie ruszy, aden nie wykroczy.

Wspomni Muzo! ktoli si pierwszy o t
[cian

Uderzy?., imi jego nie ma by milczane.

Jan Lipski, stary rotmistrz usarskiej druyny
Czteroma dorodnymi otoczony syny,

190 Czterech mia, czterech w regestr swej chor-

[gwi pisze,

Przybrawszy dla ojczyzny dzieci w towarzysze. ..

Niech kto kae na skarby, sugi, mury; ka ty

Na swe dzieci: to skarby, to ludzie, to baszty!

Ten tedy widzc, e tchórz poganów obleci,

195 Tak rzecze, do miych si obróciwszy dzieci

:

„Pidziesit lat bez maa, moja droga modzi !
Jana

Jakom twardego Marsa sub wzi, dochodzi, mowa.

*) E/Ugowanie, wytaczanie.
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Jako krew chustem lej za mi ojczyza,

Ze mi ju adnej rany, chybaby przez blizn,

Ani szabla turecka, ani szwedzka kula, 200

uk tatarski i oszczep grubego Moskala ^)

(Z tem si pochwali mog przed wszytkimi

[miele,)

Z przodu zada nie moe na skrzywionem ciele

;

To herby, to s moje Sieniawy rumiane,

Z tymi do grobu na trb archangelsk stan 205

W on popis generalny i da rai wódz wity
Niebieski indygenat za takie prezenty ^),

Ze stawy, która i tu bdzie ya po mnie

W piersiach ludzi cnoMiwych na ziemi, nie

[wspomni ')....

I mnie a do dzisiadnia ten nagrobek czeka : 210

„„Tu Jan Lipski umiera, a nie std ucieka.""

Nie to ywot, sto lat y, sto lat w ziemi gmera*)
Mylc tylko, eby jak najpóniej umiera,

Znikn potem na wieki w ziemi si zagrzebszy •

Jeden dzie jeden sercu wspaniaemu lepszy, 215

Co mu tysic lat da y na ziemi, a w niebie

Szczliwe, nieprzeyte wieki po pogrzebie.

Miejcie to dzi odemnie, moje lube dzieci

!

Ze jako w lichwie nigdy nie dziedziczy trzeci.

^) W rkopisie: M os ku la, prow. dla rymu.
^) Indygenat, przyjcie obcej szlachty do

szlachectwa krajowego; szlachectwo. — Pren-
ia, przedoenie, podawanie icogo na beneficyum,

t. j. godno kocieln, tutaj : przedstawienie do

szlachectwa.

^) Ze ju nie wspomn o sawie, i t, d.

*) Peza po ziemi, y na ziemi.
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220 Jako zawsze przed socem jasna chodzi zorza,

Jako wilk na barana, tak mier mrze*) na tchórza;

Namaca go w tysicu, dosie go w murze

;

Niech we dzwonie ^), w elaznej niech chodzi

[delurze ^);

Serce miae, a bystrej natarczywo rki,

225 Jako topór zawie w dbie mija ski *).

Dzisiejszy dzie, synowie ! moje krwawe prace

Skoczy albo ozdobi, wszyscy swoje place

Zaem, które nam raz miertelnej natury

Rónym róniew pieluchach wymierzyy sznury...."

230 Jeszcze dobrze sów onych nie dokoczy dwiku,
A ju paasz miertelny bynie mu si w rku;
To co lepszych kilkuset przybrawszy do sfory.

Jako lew w kup ubrów na dugie przemory,

Jako jastrzb w stado wron, i on tak ochoczy,

235 Na lewe tureckiego szyku skrzydo skoczy,

I baszy, co na tamtem rozkazowa skrzydle,

Przy samych eb ramionach utnie, jak po mydle.

Spad buczuk choremu^ przycity u rku,

Wypad i sam, przez piersi pchnity sztychem

240 A im byU poganie na jego odwagi [z ku;
Niegotowszy, tym brali przystojniejsze plagi.

*) Mrze na co, z pragnienia gin, prze-

pada za czem, czeka z upragnieniem.

^) Dzwon, gatunek sukni ; w rednich wie-

kach dla ksztatu tak nazwany. Podobnie ma P.

Kochanowski w Jeroz. wyziu.:

Ale niechaj si i pod ziemi wryje,
Niech na ostatek azwonem si odzieje,

Namacam go ja. . .

^) D e 1 ura, wierzchnia suknia wooska, (delia).

*) Sens: Lecz serce miae i t. d. mija j (t. j.

mier), jak topór ski w dbie.
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Kiedy tak wszyscy mnie przy swym puko-
[wniku

Rzeza Turki na powa '), aden o jzyku

domil ^^6 wspomni, a Hieronim, syn jego najstarszy,
Lipscy. Podufaego konia ostrogami zwarszy, 245

Który mu si z urody uda i kibici,

Z obudwurcz ^) Turczyna za piersi uchwyci,

A kiedy na powodzie ^j nie chce i i zrzdzi.

Piotr go mJodszy obuchem za plecy popdzi.

To go, co w koniech skoku, z przetargan brod 2!>0

Prosto ku obozowi do hetmana wiod.

Ale i tu si m,ao Lubomirski sprawi

Bo imprezy nikomu Osman nie objawi.

Drudzy dwaj przy rodzicu i z prawa i z lewa,

Jako baszty, jako dwie nieuomne drzewa, 255

Rum *) sobie szabl czynic, nastpuj miele,

Kdy si im do wiecznej sawy droga ciele..

.

To miesicem Huseim zakrywszy krzy-

[wym,

Zawrze naszych jak w bani, a ci sercem ywem
Boja w mstwo obróc, w ostrzu tylko broni 260

Swe nadzieje po Bogu kad, e z tej toni

po?egi! Wynid ; tam Lipski jak Leonidas drugi

Umrze cice zwyciajc ; krwawe zewszd strugi

Szumi, i którkolwiek rzuci cugle stron,

Jako trzcina poganie, jako soma pon. 265

*) Pomostem, pokosem; por. III 571 przyp.
^) Zwykle : oburcz.
^) Tak jak ko prowadzony na powrozie.
*) Rum (niem. Raum), przestrze, miejsce.



248 w. POTOCKIEGO WOJNA CHOCIMSKA.

Nigdy tak bystra Wisa nie rozbierze brzegów,

Kiedy j z roztopionych wesprze wiosna niegów.

Jak dziur w pogastwie gar ludzi tak maa
Przy mnym wodzu ostr szabl rozkopaa. ..

270 Ko pod nim, uderzony arabskim dzirytem,

Pad na ziemi i pana tyme zby impetem

;

Co gorsza, e mu nog onem obileniem

Gdzie do skay przycisn pospou z strzemie-

[niem.

Takci, wiekopomnymi ywota przykady

275 Przeduywszy, gstych strza i kicieniów grady

Osuty, stratowany szkapiemi kopyty.

Bogu da niemierteln dusz w depozyty,

Ciao synom, które ci z gorzkich ez kpiele

W Kamieca Podolskiego zoyli kociele....

280 Tak ci wyszli; lecz bardziej podczaszego ^aOsmlneL

[morzy poszed.

Gdy dociekszy, co Osman w swojej gowie tworzy,

Sobieski z Zórawiskim w pegazowym locie

Pchn Szembeka: e dotd Kamieniec w obrocie!

To sto lekkich chorgwi przeprawiwszy mostem,

285 Rozkae Sieniawskiemu i gocicem prostym,

eby w lasach przypadszy, gdzie Kamieca blizko,

Upatrzywszy pogod, w tamto odchylisko *)

Nagna Turków, osiadszy szturmujcym tyy

;

I bdzie tamtym ludziom jego przyjazd miy.

290 By sn nie rozumieh, e nas tu ju zgadzi,

Przeto si do Kamieca z wojski przeprowadzi....

To za najblisz gór od Chocima w mili

W praw stron wojsko swe Sieniawski zachyli,

^) Przerwa, urwisko. — Pogoda, sposobno.
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Porozsadzawszy szpiegi tu i owdzie wszdy,

Na wszelkie okazye pilne majc wzgldy, 295

Nie wie co Osman robi, czego si tu tucze,

I na co po Zadnieprzu skada one klucze^)

smotr^cz. gQ tgn, jako sic Tzcko, ju peen nadzieje

nieckr
^^ podolskie powiaty pisze przywileje,

Ju z najbliszej Kamieniec obaczywszy góry, 300

Ledwie lotem do niego nie wyskoczy z skóry,

W szczerej równi, bez murów i bez waów nagi.

To do swego wiernego rzecze Janczaragi

:

^Tenli to jest Kamieniec, na który tak bardzie

Kae giaur ? Wic mu go ku habie i wzgardzie, 305

Opasawszy acuchem, krom dziaa, krom miny

Obal i na drobne obróc ruiny !"

Rzek, a zaraz kilkuset na rumakach lotnych ^),

Skdby przystp najlepszy? wyprawi ochotnych;

Inaczej do siebie nie kae im wraca. 310

A albo miasto ubiedz, albo bram pomaca
Lec ci jak z proce zalnieni masokiem,

I skoro trzecim tylko przepa mieli krokiem

W szkarp on bezdenn, i miasto zdobyczy

Na wieczn drog dusz napoi w Smotryczy, 315

Wdzieraj nazad cugle ; lecz to póno byo,

Bo ich tam kilkanacie mielszych przemie-

[rzyo^).

Z tem drudzy do cesarza powracaj dziwem, ,

Na który i sam krokiem biey ukwapliwym,

') Sida nastawia.

^) Domyl : majcych zbada.
•') Zapdzio si za daleko.
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S20 I stanwszy nad on przerw niedojran,

Kiwa gow; to do tych, co nakoo stan:

„Kto kowa te kamienie? kto skay obrywa?"
„Bóg !" rzek. — „Suszna i on eby ich dabywa.

Co rka zbudowaa, rka psowa moe,

325 O roboty si czowiek niech nie kusi boe!"
Z tem, jakby mu w gb da, rzuci nazad wodze,

Kdy staa ormiaska cerkiew przy drodze,

A e bya drewniana, kae j zapab'^

eby si te z czem byo, wróciwszy, pochwali.

330 Gniewa si niesychanie, szalestwa mu blizko,

Kiedy takie uczyni z siebie miechowisko.

Nie patrzy drogi, prosto cignie przez manowce.

Gdy z daleka na stronie obaczy Paniowce,

Paac raczej ni zamek, bez wszelkiej obrony,

335 I nizkim tylko murem w koo otoczony,

Dla Ordy i podolskich opryszków rozpusty

;

Podczas tak wielkiej wojny zosta prawie pusty.

Jan Potocki, bracawskim bywszy wojewod,
Uwiedziony natury i miejsca swobod,

340 W mili go od Kamieca, od Chocima w mili

Postawi ; ani dziaa, ani ludzie byli,

Oprócz czterdziestu chopów, którzy si tam sami

Z dobytki i swojemi zawarli owcami;

I ci murów nie broni, prócz kdy móg który,

345 W róne si z samopay poskradali dziury,

mier przed oczyma majc; atoli umiera
Bez pomstyby niechcieli ; tym bardziej naciera

Osman kae, e mury widzi bez obroc.
Ze si ku zachodowi pobierao soce.

350 Ju dziaa zatoczono, i tylko co pali,

Tylko bram do góry nogami obali,

Osman si
dziwuje
Kamie-

cowi.

Paniowce
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Bo j przecie zamknli, obaczywszy Turki,

I pod wrota naprdce stawili podpórki

;

Kiedy pop ruski z okna kocielnego sparza ^).

Co sta na rogu muru, pod zawój puszkarza ^) 355

Skoro ten pad, drugi si koo dzia zakrztnie,

Ale i tego zaraz nasz bajtko ^) uprztnie.

Trzeciego ju nie byo. Czyli si ba, czyli

"W onej drodze z Osmanem ci dwaj tylko byli ?

I owi te chudzita, kdy si zdarzyo 360

Strzelali, i pici tam Semenów*) ubyo
Cesarskich, i sam kiedy nieostronie stanie,

mao go chop gupi po zotym kaftanie

Nie namaca, gdy mu si w onej kupie bynie,

Tylko mu szybka kula koo uszu winie. 365

Tedy w ziemi zaarty plunwszy pohaniec.

Obróci si ku Chocimiu *), i a o sam Zwaniec

Ociera si, do mostu prosto koniem sunie,

Puciwszy cug nakoniec przeciwnej fortunie....

1 takci Osman, skoro minie go ta biera, 370

Soce w morzu, on si w swym namiecie za-

[wiera.

*) Sparzy, ustrzeli

.

^) Puszkarz, artylerzysta.

^) Ojciec, ksidz ruski.

") Kozaków.
*) Dwa razy tylko spotykamy w rkopisie ten

wyraz pisany w ten sposób (VIII 571 i tu), zre-

szt zawsze przez twarde m. Por. n. p. rymy w III

307: zima — Chocima.
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Skoro soce ciemn noc z tego wiata

[zenie,

Znowu dzie, znowu rczy do robót i lenie '^).

pi Osman, tak si chodem wczorajszym utrudzi,

Niech troje wznidzie soca, to go nie obudzi,

5 Daby swe pastwo, eby a do wiata koca
Jego wstydhwe oko nie widziao soca;
Wczoraj si gniewa na noc, a dzi mu dzie

[wadzi,

Któ? jeh szalonemu sam Bóg nie poradzi?

Wic ju spi ^) i nie wya bohaterze z duchny ! ^),

10 Niech za ci koczy wojn Dilawer staruchny.

Który rano z Huseimem, (Bakcibasza trzecie

Podskarbi wziwszy miejsce w bogatym namie-

[cie ^)

Posów naszych do pierwszej zaprasza rozmowy, posiowie

1 gestem i ukonem i miemi sowy u wezyra.

^) Le , leniuch.

^) Zam. pij, zob I 13.

^) Duch na, poduchna, poduszka.
*j W tern wtrconem zdaniu jest .szyk dla

rymu zbyt miao przestawiony.
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Ochotnie ich przyjwszy, nie wiem jako w sercu, 15

Tudzie na zotonitym *) posadzi kobiercu.

Tam pomnic Zórawiski, e u Turków ckliwe

Na dug mow uszy, wzajem te chtUwe
Wywiadczy gotowoci do starego miru....

Mao na. to Dilawer, prosi tylko nizko, 20

eby chcieli posowie swoje stanowisko

Odmieni, i midzy nim, midzy Bakcibasze

W gotowe si raczyli prowadzi szaasze.

Jako pizyzna to byo : z pompy, z fastu, z stroju

Nie móg mie bogatszego aden król pokoju, 25

wietniejszych asystencyi ^), jakowe namioty,

Jakie dla posów polskich strojono piechoty,

Zgoa tak wezyr wszdzie traktowa Polaki,

Ze zna byo przyjani nieomylne znaki....

do^p^lów Posowie te do swego namiotu si kina, 30
naszych, j ]edwie si rozgoszcz, ledwie za warcaby

Sid^j, aU Weweh z dwoma burkuaby*")

Przyszedszy, w sekrecie ich prosi i radzi,

Poniewa nigdy zego zem pozby nie wadzi_,

eby kilku Kozaków, którzyby zarobili 35

Na gardo, a jeeli tacyby nie byi

W obozie i w Kamiecu, cho Ru prosta bdzie*).

Byle dosy uczyni Osmanowej zrzdzie.

Przywiedli, ci kazali przed jego zastpem,

A to bdzie naj pierwszym do traktatu wstpem. 40

^) Tkanym z zotych nici.

') Asystencya, orszak towarzyszcy, dwór.

^) Ledwie sid do gry w warcabj'.

*) Burkuab, urzdnik turecki, burgrabia.

*) Niechby i prostych chopów ruskich ci
kazali.
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Widzc dobrze posowie, czego ten frant siga,

Ze nas przez to widomie z Kozaki rozprzga.

Takieli ich za mstwa i podjte prace,

Za krew chustem wylan czeka miay pace?

45 Taka za wieczn saw infamia darem ?

Wic miasto odpowiedzi zbd go puharem

Piwa iusiatyskiego i prosz, eby te

Koncepty, nie z wielkiego rozumu dobyte,

Zachowa na podobne sob-e bazny raczy....

50 Wzi odkosza Weweli i poszed jak zmyty,

Postrzegszy, e wlot doszo G-reka hipokryty *)...

Z czem dzi do Sajdacznego órawiski strzeli,

Jakim jest przyjacielem Kozakom, Weweli.

Lecz i Radul w rozliczne przetwarza si wzory,

55 eby posów móg jako przywie do pokory,

A gdy miejsca racye nie miay, to w grozy :

Ze Osmana ani gód, ani adne mrozy

Nie rusz, tak si upar, przed wszytkimi prawi.

e na miejscu sze niedziel bdzie jeszcze trawi,

60 e mu wiee prowadz wojsko do pomocy
;

Czem nam chcc oczy mydli, wywodzono w nocy,

Których z wielk prezent ^), z wielk pomp
[rano

Imo naszych szaasze w obóz wprowadzano....

To wetem wet oddajc, przed samym wieczorem

65 Powróci Szembek do nich, ten by autorem,
naszych.

A co wiksza i wiadkiem ywym, oczywistym,

Czego zaraz potwierdzi podczaszego listem:

^) Sens: Ze wnet poznano si na hipokryzyi

(obudzie) Greka. Por. I 275.

^) Tyle co z o sten ta cy, t. j w zamiarze

pochwalenia, popisania si.

Fortel
wojenny
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e król ruszy ze Lwowa, wiodc wojska tyle,

Któremi sam wydole Ottomaskiej sile.,..

W rzeczy samej Sieniwski, skoro Osman min, 70

Dzie si te ku wieczorowi, jak trzeba, nachyn.
Przenocowawszy w polu na zmowie z hetmanem,

Z wielk pomp wszed w obóz prawie z so-
[cem ranem.

oskot trb i grzmot kotów w dalekie si strony

Odbija; có, kiedy si ozw kartaony! 75

Turków, jako podszywa, jak wlók przez nich

[siano '),

Kiedy to naszym posom przy nich powiedano;

Postrzegli oni lego, ale teraz wierz.

Gdy ich znacznie ubywa, e si nasi szerz..

.

Dopiero wezyr widzc, e im idzie dalej 80

W las, tym te i drew wicej, ani prónowali

Kozacy i nocne odprawuj czaty;

Dzi mu pozagwadali wielk cz armaty

;

Co dzie to wiatr chodniejszy i przejte sztychy')

Na ich rzadkie teleje i wiotche cwelichy ^). .85

Wic ufajc powadze swego majestatu.

Chciaby te sam z posami spróbowa traktatu,

Posowie Przeto ich zaprosiwszy, takiej uy mowy:
„Hem móg z relacyi postrzedz Raduowej,

Dosy wam kondycye znone, dosy mae 90

Podawa, ale wasze serce zatwardziae;...

') Podobnie w Argenidzie 728: Jakoby
siano wlók przez niego, (poszo mrowie przeze).

'j Przejmujce wiatru ukucie.

^) W i o t c h y, wiotki — Cwelicli, tkanina

lniana z podwójnej osnowy.
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Tedy sobie tych kilku psów cenicie droej,

Nili przyja tureck, co królestwa mnoy?
Któr cay wiat ziemski tak wysoko paci?

95 Jacycie wy mocarze! jacy potentaci!...

Spólnego z wami Turcy przymieraj godu,

Wic ja, jako przyjaciel polskiego narodu,...

Radz, ebycie z swojej zoywszy presumpty *),

Osmanowi wojenne nagrodzili sumpty ^),

100 I znajcy go wyszym monarch na potem,

Co rok go upominkiem obesali zotym.

A jeli wam si z nami tak podoba zwada,

Osman si std nie ruszy do ród Hstopada,

Do Suczawy na zim, aby pierwsz wiosn
105 Przytar wam kiedy rogów, co tak bardzo ro-

[sn
Doczekam si ja," prawi, „co mi serce wróy,
Gdy na klczkach bdziecie czynili podróy,
ebrzc tego pokoju, którym dzi tak miele
Gardzicie !" A tu szyku *j poprawi na czele.

110 Zarydza*) starzec gniewem, lecz go wskok przy-

[gasza,

Kiedy pojra na posów, jakby ich przeprasza.

Ze si uniós afektem, e nad obiecanie,

Nad prawo, ks surowiej postpowa na nie *).

Skoro starzec opon z gorcoci onej,

115 Takiemi mu pan beski replikowa sowy:.,. o^dTowfS

Gdy jeszcze na koniu siedzimy,

adnej jeszcze przyczyny susznej nie widzimy,

') Zam. presuinpc}'! (ac), zarozumiao. M
^) (ac.) koszta. ^
3) Szyk, kopak.
*) Zarydze, zaczerwieni si jak rydz.

') Troch za ostro napiera na nich.
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ebymy si ba mieli, — wy tak hardzie kaza.
Na kolanach, prócz Bogu nikomu si paza
Nie umiemy, dopiero, e tak rzek miele, 120

Poganom, którzy Jego s nieprzyjaciele

!

Co mówisz o haraczu, albo polskiej dani,

Skoro wszyscy a wszyscy pomrzem wycinani,

Skoro w Polsce mieszkance poosadzasz insze,

Z nich bdziesz robocizn mia i takie czynsze. 125

Wiedz i wierz Dilawerze, nie do listopada,

Niechaj nas tu do maja wasz Osman wysiada,

Niech min listopady, niechaj min grudnie,

Cho on tak zmarznie, jak ja, tak on jak ja

[schudnie,

Wolimy na ostatek bijc si w gar chucha, 130

Anieli tych plotek niepotrzebnych sucha.
Za dobry byt, którego nam si tu dostao,

I e na nas w namiecie twoim nie kapao,
Bóg zapa! i za insze dotrzymanej wiary

Dowody; odwdzicza je bdziem z kadej miary. 135

Jeh na wojnie miejsce moe by odwdzice."

Tu si porw z kobierca, kiedy ich za rce

'S.osjów
Chwyci obu Dilawer i na poy z miechem:

.-.atrzymuje. ^^Gorcocle kpani, byoby to z grzechem

W tym was puszcza rosole do swoich, a ktemu 140

Moglibycie te zoy^) cokolwiek staremu;

Wic sidmy, a o wszytkiem rozmówmy si

[znowu,

Zdarzy Bóg, e si zdamy ku jednemu sowu."
Gdy tak spuci Dilawer, Sobieski te skromniej,

Na razie obiecane podarki przypomni, 145

') Wybaczy.
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Które tak Osmanowi, jako wszytkim owym
Zausznikom przyrzekli naszy Osmanowym
Bo Turcy, jako aden na ziemskim padole

Naród, tak pragn zota, tem ich wicej zdole ')

150 Kady, nili elazem. ...

To Sobieski prosi,

eby tu nowych rzeczy Dilawer nie wnosi;

Stare raczej przymierze eby stwierdzi nowem.

Przydawszy, co z honorem bdzie Osmanowym.
Wic dwu godzin nie wyszo, jako siedli na

[tem,

155 Kiedy wiecznym on pokój skoczyli traktatem,

Którego tenor ^) taki—
Komisarze z obu stron bd wysadzeni,

Ludzie dobrzy w rozumie, cnocie dowiadczeni,

Którzy obom narodom granice przyznaj,

Gdzie si w dziczy z Ordami naszy uganiaj.

160 Król polski cesarzowi, cesarz take jemu,

Naleytej, uwagi monarsze wielkiemu,

Na dowód nowej chci, na znak zgody witej
Pol sobie wzajemnie kosztowne prezenty.

Kozacy si te z Dnieprem i z swymi porohy

165 Na wieki poegnaj, w t ^) Ordyniec pochy
Zapomni swych do Polski przebiegów i szlaków,

O co Turczyn Tatarów, Lach skarze Kozaków.
Wody jednak a pola, dziki zwierz i ryby

Obom wolne, tak jako stare nios tryby.

Pakta
z Turki.

') Zniewoli; co do formy gramat. zob. I 229.

^) Brzmienie, osnowa. Pakta spisano 7-go pa-
dziernika,

^) Tyme sposobem, niemniej take. (Linde).
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Polacy Ordzie do Jass oM bd doroczy 170

Odsya, ale te chan powinien ochoczy,

Kdy tylko potrzeba zawoa z Korony,

Na wszytkich nieprzyjació, na wszytkie i
[strony....

Wszytkim kupcom pass wolny *). Swym niech

[stoj gruntem

Stare pakta, a kto si powadzi z Zygmuntem, 175

Ten zaraz i z Osmanem ; tak na stronie obie

Przyjació z przeciwniki spólnych czyni sobie.

Kto tego w pierwszym punkcie nie strzyma

[traktatu,

Krzywoprzysic bdzie i Bogu i wiatu.

Z tem Sobieski, pozornej dopadszy przy- 180

[czynki

Z Wadysawem si znosi, co za upominki

Osmanowi obieca? do obozu skoczy,

A ju si soce kryje, ju si wiat pomroczy.

Czekaj Turcy witu obojtn myl,
Z czem królewic, z czem hetman Sobieskiego 185

[przyl ?

Jeli tych pakt nie zrzuc, o swoim si królu

Z wojskami dowiedziawszy w pobhszera Podolu?...

Lecz i Sobieski, skoro o wszytkiem si zniesie

Z swoimi, prawie Turkom przyjdzie na czesie.

Którego jwszy z pola ostpem ^) prowadz, 190

Sami konia trzymaj, sami z konia zsadz....

*) Paszport do przejazdu przez granic.
* ) Ostp (obstp), otoczenie, osaczenie : gro-

madne towarzyszenie.
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Ale te ju i naszy, na tym roku schyku

Zwtpiwszy o Zygmuncie i jego posiku,

Ochotnie pozwoliH na one warunki.

195 Nadto kaza Wadysaw pewne podarunki

Odda na poegnaniu Osmanowi, byle

Nie od niego. To wezyr nie trawicy chwile,

Zbiera insze wezyry, kanclerze i agi,

Sam w kosztownym dla wikszej kaftanie po-

[wagi

200 Usidzie na dywanie, a nad nim do góry

wietny cign baldekin zotokrtne sznury

;

Podskarbi wedle niego take w zotogowie.

Z drug stron dla posów leao wezgowie,

Po których skoro Radu z kilk przyjdzie begów'),

205 Nie zabawi, lecz rodkiem janczarskich szeregów

Stawi si, tak pomp mfodzi swej okryci,

Z których kady si upstrzy i uaksamici.

To Dilawer (bo inszym gow tylko kiwa ^m^wf'

Naley i tak jego mowie potakiwa):

210 „Niech Bóg zdarzy godzin naszego zawodu,

O waleczni polskiego mowie narodu

!

Kiedy z niezwycion ottomask bron ^)

Król, pan wasz najjaniejszy, przyja powtó-

[rzon
W oczach naszych zawiera, niech te wiaty oba

215 Szczhwa zdejmie mio, niezmienna ozdoba...

Bóg, co dzi wiadkiem, niechaj sdzia bdzie

[mciwy
Nad kadym wiaroomc

;
jeli my, jeh wy,

*) B e g (tur.) pan, ksie.
'') Bram, (I 561), tutaj : Porta.
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Pogwacimy przymierze tylim krwie okupem

Oblane, niech pod nogi temu padnie trupem,

Którego sprawiedliwy Bóg, co wiatem rzdzi, 220

Niewinnym zgwaconego pokoju osdzi

Wic gdy zaszy midzy nas tak cise pobraty*),

Prosimy do cesarskiej uczestnictwa szaty,

I nie bdzie si leni pan caego wiata

Pojre wesolem okiem na stug swego brata." 225

Pan beski Krótko przyda pan beski, e pan Bóg obudy
Midzy wszytkimi grzechów tego wiata cudy

Najbardziej nienawidzi i takiego siga.

Gdy sercem nieprzysigem usty kto przysiga^);

Przywita i poegna cesarza gotowi, 230

A zwaszcza, kiedy si tak zda Dilawerowi....

Posowie To i naszy posowie przez dwie dugie sieni .

naszy przed '' ^ '

Osmanem. Staucli przed Osmanem w namiot wprowadzeni.

A ten siedzi jak bawan, jakby sztujk balku ^)

Zoconego postawi kto na katafalku. 2.35

Dywan naprzód bogaty, na dywanie zatem

We trzy okcie wysokim wzniós si majestatem.

I tak siedzi, ni rk ni nog nie rucha,

Ni gow ani okiem, i chocia mu mucha
W nos lezie uprzykrzona, jej si nie oeni ;

240

Wanie takie stawiaj na jarzbki cienie ...

Atoli wdy orU nos i wyniose skroni.

Oko jasne, gniady wos rzadko kiedy stroni

*) Pobrata, pobratymstwo (por. III 241).

') Por I 6.

^) Rzeczownik ten uywa si teraz w 1 pp.

w dwojakiej formie: belek belka.
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Od serca wspaniaego ; te tylko w Osmanie

245 Znaki hyHj grzecznoci *). Wkoo niego stanie

Zgraja wróków, kuglarzy, mataczy, trzebieni.

Popów, karów, których on tak wysoko ceni....

W tyle mu szabla wisi osadzona w sztuki,

I dwa gotowe w swoich sahajdakach '^) uki.

250 Senat stan po stronach, rzekby obwinieni,

I ju wszyscy ci ludzie mierci przysdzeni.

okcie pozakadane, obwise ramiona,

Oczy w ziemi i insze niewoli znamiona

A tu wezyr na naszych troch rk kinie,

255 eby dugo Osmana nie trzyma w terminie.

Wic si sun posowie z swych przyjació gro-

[nem
,

I nizkim go najpierw uczciwszy pokonem,
Skoro drugie wyprawi na dywanie dygi,

Przytkn do ust zotego kaftana fastrygi

;

260 Co gdy wszyscy Polacy odprawi ogóem,

Na samym kocu jedzie Weweli z Radulem.

Potem basza, który sta podle Sobieskiego,

Wzi z rk jego do cara list Lubomirskiego,

I poda go drugiemu, da trzeciemu drugi,

265 A si wszyscy obeszli, jako rzd by dugi.

Tak wic kota grawaj mae dzieci wanie
I tego karz, w czyich rku somka zganie.

Skoro doszed wezyra, ukoni si piknie,

A potem, gdy na oba kolana uklknie.

') Grzeczno oznacza tu powierzchowno
zapowiadajc monarch. Por. VIII 397.

^) Sajdakach.
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Mowa do
Osmana
paoa

beskiego.

Woy go pod wezgowie, wlazszy na podnóek, 270

Na którym jak prt siedzia on strugany boek*)....

Wic tak pocznie pan beski akcentem wspa-

[niayra,

e go móg kady sysze w tamtym cyrku caym

:

„Cho std wielki monarcho i niezwyciony
Pozna moesz cesarzu animusz wrodzony 275

Najjaniejszego króla a pana naszego,

Jako kocha w przyjani ^) domu przewietnego

Zacnej krwie ottomaskiej, e wród ognia prawie

W ani Marsa strasznego i wojennej wrzawie,

Co si w twych oczu dziao , wspomnia na 280

[ni, a tu

Zesa nas dla spólnego pokoju traktatu,

eby si wdy wróci móg midzy tymi domy
On stary afekt, wiatu caemu wiadomy .

.

Przez okrutne zacnej krwie rycerskiej wylanie

Stano midzy nami wite pojednanie. 285

Wróci si wieczny pokój , który znaszej strony,

Boga bierzem na wiadka, nie bdzie zgwacony.

Wic ufamy, e i ty take wielkie dziady

Saw chcesz niemierteln zrówna ; tak w przy-

[kady

One wziwszy, cnoty swej inszego dowodu 290

Nie patrzc, tego miru polskiemu narodu^)

Dotrzymasz, za co ci Bóg bodaj ubogaci*).

Da ci mio ssiedzk, strach u nieprzyjació."

*) Osman.
') Ma by wac. : jako si kocha w przyjani.

*) Zam. narodowi. Zob. Dd 116 (pugu),

III 259, (pijaku).

*) W rkopisie: uhogaciól. Por. VI 215, 216.
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Tu przesta órawiski i poczeka, ae
295 Albo sam co przemówi, albo komu kae.

Ale ten przed powag i sowa nie rzecze,

Tylko eby wyrazi, co go w sercu piecze,

Wzniósszy piersi do góry, westchnie tak szkara-

[radnie,

e ledwo z majestatu owego nie spadnie,

300 Jakoby rzek: nie takie miao by egnanie.
Lecz trudno na przedwiecznych losów sarka

[zdanie.

Gdy tak Osman wizerunk swego czyni alu,

Daj mu dwa buaty posowie w blachmalu^),

I kilka strzelby dugiej, a to kiedy kad,
S05 Tak je órawiski przyozdobi swad:

„A któ wielki monarcho! jeszcze nie wie

[o tem,

e bywszy panem wiata, obfitujesz zlotem?

My go doma nie wiele, w Marsowym odmcie
Nic nie mamy ; rynsztunki dla tego w prezencie

310 Niesiemy, którymimy ojczyzny kochanej

Bronili; niechaj zdarzy Bóg i Pan nad Pany,

eby ci po szczliwem z nami zjednoczeniu

Suyy, wiekopomn twojemu imieniu

Day saw, tu zdobic tryumfalne bobki ^),

315 Po mierci zotem piszc nieryche nagrobki."

Tedy po powtórzonej, naleytej lidze

Wychodz midzy one gste dziwowidze

^ ) B 1 a c h m a 1, gatunek roboty damaskowanej,
nabijanej srebrem lub zotem

;
(wyroby takie pier-

wotnie z Damaszku pochodziy).

^) Jagody drzewa wawrzynowego ; tutaj : wa-
wrzyny.

I
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Od Osmana posowie i prosto do koui

Id, które na blizkiej czekay ustroni.

^DnlwOTaf^ Z nimi oraz Dilawer i z swymi kolegi, 320

Przybrawszy w kompani wezyry i begi,

I znowu je pod swoje namioty zaprasza,

Gdzie wszytkie na czas duszy zachowane znasza

Wschodowe specyay, sorbety i soki,

Cukry, paszty ^), balsamy, czego dwa tlumoki 325

Odda posom ; sam potem trunek wody czystej

Za polskie pije zdrowie z farfury zocistej

Z wieej ambry perfumem; tak skoro kolej

Wszyscy w si po puharze wody onej wlej,

Zacznie pon beski za cesarskie zdrowie, 330

Na co razem klknli wszyscy wezyrowie,

A potem go niedugo zadawili sami.

Wolaby ich kwitowa z ceremoniami.

Trzeci wypi Sobieski, jakdy wy ar patem
Za zbrowie wezyrowe i z caym senatem. 335

Tak kiedy z najbliszego popijaj stoku ^),

A noc w czarnym na nizk ziemi pada mroku

;

Id ci, coraz zimna porywa ich febra

:

Bo mao z nich nie dopi kady wody cebra.

Tryumf zatem u Turków po caym obozie, 340

Co namiot, wszdy lampa wisi na powrozie,

A u znaczniejszych, którym dostawao wtku,
Zwaszcza u senatorów byo po dziesitku.

Ubogi, lada sobie natopiwszy skwarczków

Kilka trzopów *), przed sob kilka pali garczków. 345

Obaczywszy Kozacy, którzy si ju byli

Wedle swego zwyczaju na czat zmówili,

') Pasztety.

*) Stok, ciek, ródo.
^) Trzop, skorupa, czerep.
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Dali ognia po trzykro na one wesele,

Czego nie zrozumiawszy bisurmanów wiele

350 Poczli od tej ciany pobiera si w nogi,

Dokd od posów naszych nie zaszy przestrogi.

Nazajutrz, skoro soce wiatem wyszo nowem,

Z naszymi si w namiocie wezyr Raduowym
Obaczy i uskara, e od Turków sia

355 Do nas pouciekao, i trudnaby bya ^)

Szuka ich po obozie; ,.ale eby wicej

Tego nie byo, ruszy si musicie prdzej

Z tego miejsca ni my; jako z dyshonorem

Cesarskimby to byo, gdybycie z taborem

360 Wy zostali, my poszli z ziemi naszej wasnej

;

Sama rzecz dowód tego ukazuje jasny."

Wpado to posom w gow, e ich tak namawia

Ze ich w drog przed sob Dilawer wyprawia,

A nuby siy nasze tak nadwerone
S65 Obaczywszy, zgwacili Turcy pakta one ?...

I naszy si chc wymkn z kondycyi takiej :

„Naprzód dugoby Turkom czeka na Polaki,

Nim si tu konie z Polski, nim si zejd wozy,

Wy za Dunajowymi bdziecie przewozy.

370 Abowiem duszego si bojc oblenia

:

Wszytko to dla cisoci zwykej poywienia

Do domumy posali i w miejscu sta poty

Musimy dla armaty i naszej piechoty^

A cign; druga jest rzecz a godna uwagi,

375 eby to by bez polskiej nie mogo zniewagi

:

Dugi to zwyczaj w prawo obróci narodom,

Kto pierwej w polu stanie, posied ^j idzie do dom.

') Rozumie si : rzec z.

^) Polednio, póniej.



CZ DZIESITA. 267

Mymy pole przed wami kilk niedziel wzili,

Suszna, ebycie si nam, nie my wam umknli.

Ale chobymy mieli i wozy i konie, 380

Chobymy pooyli ten zwyczaj na stronie,

Uwa, jako tylemu wojsku ciasne przejcie

Przez nasz most , bylibycie pewnie w Buka-

[reszcie,

Nim si za most przekolem." A tu szermem pro-

[sym >)

Wezyr rzecze: „Wic naszym przeprawcie si 385

[mostem ...
."

Nakoniec, eby czasu w poswarkach nie trawi,

Kilkadziesit namiotów kazali postawi *)

Na tamtej Dniestru stronie i o tem zna dadz,

/^wezyrem ^^ si uaszy ruszaj, e si ju prowadz . .

egnaj.
QnytYi^g Dilawcra egnaj zawodem'), 390

A ju wieczór przed sob noc popycha przodem,

Ju mrok zapada, ju zgoa zachodzio soce.
Wic si tu o wooskiej jeszcze dzi wdzonce.

Na burce biohradzkiej a kutnarskiem winie *)

Przespa, a znowu Febus ^) proporce rozwinie. 395

Ale si im ^) w on noc, jako górze ^) spao.

Ziemia draa pod nimi, powietrze huczao,

^) Wasc. prostym zamachem , wprost
;

(od

szerm pochodzi szermierz).

^) Polscy posowie kazali.

•'') Za jednym zachodem.
*) Gatunek modawskiego wina,

^) P e b u s, bóg soca.
") Turkom.
^) Dawna forma przysówka w stopniu wy-

szym, zam. gorzej (zob. Ma Gr. hist. por. Tom
I, §. 332, str. 411 i Tom II, §. 407, str. 91).
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Gdy si Turcy jak mrówki rozdranione snuj
I ochotnie na drog jutrzejsz gotuj

400 Pdz z pól osy, muy, wielbdy, bawoy,

Jezda ko sioda, pieszy ataj postoy ')}

Ju namioty zbieraj, ju aduj wozy,

I kto nie ma baranów, ubiera si w kozy.

Bo one zotogowy, pierza i buczuki,

405 Jeli kto nie utraci, gboko tka w juki

—

To skoro drog soce pokazao ran,

W przedniej stray pukami wojska szy prze-

[brane,

Za niemi Osman z lekka z swym si rusza

[dworem,

rodek si na dwie mile rozcign taborem

410 Bez wszelkiego porzdku, ludzie, bydo, konie.

Kdy kto chce, tam idzie, tam talag onie,

Midy wozy i midzy mieszaj si kary

W kociszach ^), jeeli kto ranny albo stary.

Na odwodzie Huseim trzyma strae zadnie

415 Z ludmi europskimi ; lecz i ten szkaradnie

Z onej wojny niekontent i z Osmanem spoem
Do Stambuu powraca, najmniej nie wesoym...,

Kto widzia Turki kiedy pod Chocim przybyli,

Konno, strojno, gromadno, tak si uskromili,

420 Przysigby, e nie oni; rzadkie kuse znaki:

Bo ich pada trzecia cz, sia ich kulbaki '),

Na grzbiet wziwszy odarty, niesie chudo, boso,...

Nie wiec si koszule Mamalukom biae,

Okopciay zawoje, a narody cae.

Turcy
si w drog

bior.

^) Kurpie, chodaki, apcie.

^) Kocisz, koczyk, bryczka na pasach kryta.

^) Sioda.

Turcy
si ruszaj.

uazad.

Mizerna
ich posta.
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Które pod stem buczuków do nas przychodziy, 425

Ledwie e si dzi jednym znakiem nie okryy;

Zgoa wszytkie ozdoby spady z nich i krasy,

A w kwinty si drobniuchne obróciy basy

—

Wic skoro si poganie w drog on puszcz.

Natychmiast si jesienne oboki rozpluszcz, 430

Co dzie nieg, deszcz i wiatry ostre niesychanie,

Czasem gruda, czasem bot le zmarzych o-
[manie,

Wszytko bieda, wszytko mier na one pieszczo-

' chy,

Ze jako Rzym Francuzom *), tak onym Woochy
Grobem si stay, bowiem sto tysicy prawie 435

Pod Chocimem zostao w Marsowej rozprawie,

A w drodze tyle drugie
,
prócz lunych

,
prócz

[koni.

Takci cesarz skoro swych dwie czci uroni,

Powróci do Stambuu, kdy nocnym chykiem

Wzgardzony dla sromoty wlaz w szaraj ^) zaty- 440

[kiem

,

Odebrawszy ze strychem ^), co gotowa komu,

Peen alu i haby w swym si opar domu,

I da pamitny przykad na wsze wiata krgi.

Jako Bóg zwyk nagradza zgwacone przysigi...

^) Odnosi to si moe chyba do tej klski,

któr Francuzi ponieli w poudniowych Woszech
pod generaem Lautrec w r. 1528, kiedy to caa
ich armia prawie wskutek chorób zaraliwych wy-
gina. W Rzymie nigdy nic podobnego Francuzów
nie spotkao.

') Seraj.

^) Z przyczynkiem.

19
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445 To i naszy posowie, jako poegnali

Wezyra, skoro most on wcale *) odebrali,

Na swe si stanowiska, na swoje tabory

Obejr, gdzie si zwJacza^) ju Wadysaw
A po dugiej chorobie, ile tyle siy [chory,

430 Zawziwszy, e mu jeszcze nogi nie suyy,...

Prawie midzy wojskowej starszyny ramiony

W rozbity w pó majdanu namiot wprowadzony^

Gdzie przy wielkim otarzu kapan biaostuy

Jad ciao paskie i krew pi z zotej ampuy....

455 Wanie mszy witej sucha nasz królewic

Intencyi, eby si zaczte traktaty [dla tej

Z chwa bo, któr mia w pierwszej zawsze

[pieczy,

I z dobrem pospolitej mogy skoczy rzeczy,

Kiedy oto posowie, jakoby kto wou
460 Z pugu wyprzg, po onej transakcyi spou

Stan przed nim z weso twarz i obrotem....

Zwizemi órawiski wszytko powie sowy
I odda na papierze on traktat gotowy.

Jaka tam bya rado, jakie byy gody

465 Onej naszej z Turkami niespodzianej zgody.

Wypisa niepodobna! Dopiero gdy sysz,
Ze std mil nad Prutem bisurmanie dysz,
Ze nam mostu odeszli nienaruszonego

Na Dniestrze, dla przejazdu do domu prdszego,

470 Ledwie z wielkiej pociechy nie wyskocz z skóry....

Tedy naprzód Wadysaw przy boku kapana
Ze wszytkiem duchowiestwem upad na kolana.

Naszy
posowie si
wracaj.

Naboe
stwo

naszych

') W caoci. Por. II 334.
^) Dzi mówimy w znaczeniu dokonanem

zwlec si, t. j. podnie si (z óka).
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To hetman, to starszyna, panowie i sudzy,

Chocia ledwie dojreli onej pompy drudzy

;

Kto tylko by w obozie, jako podci kos, 475
.

Wszyscy padli na ziemi, gdy gosem wynios
witego Ambroego ksia hymn wesoy

:

Ciebie Boe chwalimy, e nieprzyjacioy

Nasze stumi i zepchn z nadzieje zawzitej,

Trzykro bogosawiony, trzykro Panie wity !... 480

piewao tam co ywo, cho rónymi gosy,

Rón nut wysokie guszyli niebiosy,

Wszytkich jakby rozgrzeszy; ju skor nadziej

Widz domy, rodzice, krewne, ju zy lej,

Wesoego witania skoozrywe znaki, 485

Trudy, prace i pot ju egnaj trojaki.

Kto ochoczy, kto rzewy, i konni i pieszy

Biega pomaca ciepych tureckich pieleszy '),

Biega on most kosztowny oglda, co go tu

Dla ich do domu Turcy stawiali powrotu. 490

Skoro po naboestwie wszyscy przed na-

[mioty

Królewica prowadz, gdzie one hramoty *)

Katerdziej, ban wooski, do podpisu poda

Podczaszemu, i pierwsza w czem zawisa zgoda:

Zamek chocimski z rku Silnickiego bierze 495

I odda burkuabie, doznanemu w wierze,

Imieniem Raduowem. Z tem Szodrski ku Lwowu
Do Zygmunta popieszy, który pilen owu
Zajczego, o wojnie jakoby o wilku

elaznym kto mu baja ; tam powiatów kilku 500

*) Pielesz, oysko zwierza; w ogóle: gnia-

zdo, lee.

^) Hramota (rus.) pismo.
*
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Czekajc wielkopolskich, z stem tysicy modzi

Sarmackiej siedzi w miejscu ; takci kiedy wodzi

Kaczka mae kurczta, pospolicie bywa,

Niemasz zgody : bo kury chodz, kaczka pywa....

505 Teraz syszc Szodrs kiego, kiedy pakta czyta,

Niekontent i w rzeczy si za fordyment^) chwyta:

,.Nie poczeka mnie jeszcze z tymi aparaty,

mie bezemnie z Osmanem zawiera traktaty !..."

Tak si nasz król, po izbie chodzc, wielce sierdzi,

510 A gdyby w serce wejra, niesychanie cieszy,

e jutro do kochanej Warszawy popieszy....^)

Zygmunt
Bi na Tur-
ków sroy.

') Blacha na rkojeci szabli do ochrony rki.

^) W dalszym ustpie (w. 512 — 561) wyszy-

dza Potocki nielitociwie Zygmunta III, a za pod
niebiosa wynosi Michaa Winiowieckiego, pierw-

szego Piasta wybranego wanie (1669) przez ogó
szlachty monowadcom na przekór. Podzielajc to

usposobienie, wplót poeta na cze tego, niczem

si zreszt tak bardzo nie odznaczajcego elekta,

ciekawy panegiryk, uoony w gucie ówczesuego

smaku barokowego, w którym przypadkowe podo-

biestwo imion w poczeniu z pust gr sów
i liter nabiera gbokiego, niemal proroczego zna-

czenia. Poniewa ostatni cesarz bizantyski, który

poleg w walce z Turkami na gruzach swego pa-
stwa, nazywa si Micha, wic std wróba, e
król polski Micha powoany jest przez Opatrzno
na pogromc Turków. Do skutecznej rozprawy z ksi-

ycem, który jest symbolem mahometanizmu, na-

daby si wedug starodawnej recepty: .klin kli-

nem" oczywicie najlepiej ksiyc; ale wanie
Winiowiecki, ma w herbie ksiyc! Me do na

tem, oto z nazwy: MICHAEL mona przez prze-

stawienie liter wytworzy znaczcy anagram : lAM
LECH ! do którego poeta w przedmowie swej ma-
karonicznej (zob. Dd. 4) stosuje nastpujcy wiersz :
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Jako gdyby byf z serca czy tchórza czy lenia

ZrzuciJ, a szedJ pod Chocim, bez wszego wt-
[pienia

MusiaJby by paszowa *) hardy Osman w boju,

Albo si z wieczn hab doprasza pokoju.... 515

(Lecz) komu godniejszemu ten niezwidJy wie-

[niec

(Mialeby go krwi polsk dosta cudzoziemiec?)

NaznaczyJy i dotd niebieskie archi wy-

chowaj, a nie tobie, Zygmuncie leniwy !...

Ksiyca tu koniecznie potrzeba na ksiyc, 520

Kto chce pogastwo skuka ^) i zwyciy,
Ptakiem ptaki ugania, zwierzem ciga zwierza,

Miesicem miesic, kade na swój rodzaj zmie-

[rza

—

Da ten, co wszemu wiatu panuje ogóem.

e pod którym Azya upadla tytuem, 525

Pod tym wstanie tytuem, i wolnoci drogiej

Nabywszy, w chrzecijaskie wróci katalogi.

Ty nieszczsny Michale, ty Paleologu,

Ostatni raz szwankowa w tamtej bramy progu

;

Precz Szwedzi i Francuzi, precz Niemcy i Wgrzy

!

Bo sobie dzi Polacy postpili mdrzej:
JAM LECH (Michaelj ! mnie tu przed wami królowa na-
aden mi do korony pewnie nie ubiey, [ley,

Nie mogo si nareszcie obej bez alluzyi do pa-

trona królewskiego, archanioa Michaa, który sza-

tana z nieba strci. Na nieszczcie król Micha
bynajmniej nie speni tych nadziei, które w nim
Potocki pokada.

*) Ustpowa (pasowa z franc. passer).

^
) Wosy rwa , w ogóle : szarpa , targa ,

zniszczy.
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530 Przez twe piersi cesarskie, tw krwi mokre stopy*)

Najpierwszy raz zdeptay ziemi Europy,

Co myl wróy, co serce niewtpliwie tuszy,

Wkrótce wiata caego napeni to uszy,

Ze Michael, przezwiskiem Lech i sam rzecz,

035 Mcicielem krwie szlachetnej bdzie i odsiecz. ^yczS^*"

Bo mu rodzic ten tytu : ,,Jam Lech" w imi j^°JecL

[wplata.

Prze Bóg, same si jawnie wykadaj fata

!

Co i sami po dzi dzie Turcy sobie wieszcz,

e ich ostatniej zguby Polacy domieszcz.
540 e jako Krakusowi, wtóremu monarsze

Polskiemu, pad smok , o czem wieki wiadcz
[starsze,

Tak od jego nastpców tej bestyi wielkiej

Pa ^) za przyczyn Panny Bogarodzicielki.

Twójcito, o Michale ! twój, królu mój, patron

545 Z nieba smoku ^) rydzego, kiedy zmierza na tron

Stwórc swojego, zepchn, który swym upadem
Trzeci cz gwiazd na ziemi z nieba zerwa

[gradem

—

T besty swojego drzewa moc spycha
Z wysokiego paacu niebieskiego Micha,

*) Sens jest taki: Stopy bisurmanów, zbroczone

krwi Paleologa, zdeptay ziemi Europy.
^) To znaczy : Bestyi tej (czyli Turkom) przyj-

dzie pa od nastpców Krakusa.
^) Oprócz rzeczownika wó nie ma dzi aden

inny mski ywotny kocówki u w tym przypadku

;

forma smoku zastanawia wic tem bardziej, e
w XVII stuleciu formy na a byy powszechniejsze
ni dzi (n. p. ogród a). Tak jest jednak w rko-
pisie. Por. Ma. Gr. hist. por. I §. 106.
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Która e si na ziemskiem pitrze znowu gnie- 550

[dzi,

Da Bóg, std do awernu \) znowu si przejedzi,

Kiedy j mny w teme bohater imieniu

Zepchnie, krzy nad patrona majc w wspo-

[moeniu
Przyj tyche znakach nieba przewietnego! —

[A z tem

Powracam do Zygmunta, który, by by Piastem, 555

Móg by dopi korony, która doczekaa

Sobie obiecanego naszego Michaa

—

Ale do tak wysokiej trudno si bra palmy,

Komu wydr dziedziczny Sztokholm i Upsalmy^)

;

Próno si na tureck monarchi wspina, 560

Komu wzito Szwecy, Inflant nie wspomina.

Leniowlki Skoro SzoMrski odjecha, królewic z podczaszym
do Kozaków. Sobieskiego z Leniowskim wyl Matyaszem

Do Kozaków ; bo i tym wiedzie naleao,

Co za postanowienie z Turkami si stao. 565

Dzikuj im imieniem Rzeczypospohtej

Za prace, które na jej podjli zaszczyty,

Za krew chustem przelan ; lubuj, e adn
Miar te ich fatygi bez pace nie padn....

Wic Rzeczypospolitej imieniem to caej 570

Rozkazuj, porohy eby pokój miay;

') Awernus (ac.) podziemie, pieko. Poeta

spodziewa si, e z pomoc bo i archanioa Mi-

chaa król Winiowiecki znowu zepchnie smoka do

piekie, t. j. Turków, którzy si na ziemi zagnie-

dzili.

^) Zam. Upsali. Alluzya do utraty korony

szwedzkiej, któr poniós Zygmunt III.
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Bowiem na tym dzisiejszy mir gruncie zawisn,
eby si ani Kozak na morze nie cisn,

Ani Tatar w Podole: to przyczyna zwady,

575 To wani okazya ju midzy ssiady.

A potem Sajdacznego Sobieski napomni

Imieniem króla pana, eby jak najskromniej

W cignieniu si zachowa, i szkody nikomu
Nie czyni, do swojego wracajc si domu.

580 To kae od hetmana, aby nasze przodem
Wojska si przeprawiy, on zosta odwodem....

Nim podczaszy piechoty, nim przeprawi dziaa,

Drugi raz soce zaszo, i noc zaczerniaa.

To we wtorek*) rum w drog, kdy si kto zmieci,

585 Ale nam tu Sajdaczny uszed w rkojeci ^),

Albowiem hetmaskiego nie suchajc zdania.

Sw haram kozack najpierwej przegania

Przez Dniestr mostem tureckim, czem urazi siu*),

Ze si wydar na czoo ten, co mia strzedz tyu.

.590 Dzie ddysty by przyczyn i królewic chory,

Ze dalej ode Zwaca i nasze tabory

Nie mogy, i za mostem wojsko pozostae.

Bo si ledwie za trzy dni przeprawio cae.

Od Zwaca pod Kamieniec Podolski szli

[drugim

595 Naszy w dzie niepogodny, zimny, wietrzny,

[cugiem

;

Stamtd, e ju zima bya bardzo blizka,

Rozpuszczono chorgwie na swe stanowiska.

*) Wtorek przypada w tym roku na 12-go
padziernika.

*) Wymkn si, wykrci si sianem.

') Kocówka liczebnikowa, podobnie jak ilu, icielu.

Naszy
si ruszaj
z obozu.
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I poszli, gdzie wabiy kogo mife ciany.

Na luby odpoczynek i czas wetowany.

Tenci koniec by wojnie, która im stra- 600

[szniejsza,

Tem te dzika wielkiemu Bogu powinniejsza

Za jego wit pomoc: On nam sam hetmani,

On pogastwu tak harde bezpieczestwo zga-

[ni ij.

Dlaczego Grzegorz siódmy tak wielkiego dobra

Pamitk dziesity dzie naznaczy oktobra ^), 605

W który Osman nadty spad z imprezy swojej*),

eby, póki nizki wiat, póki Polska stoi,

wici go boy koció naszego narodu

Dla wiecznego litoci nad nami dowodu

Zakocze-
nie. Tobie, tobie monarcho szerokiego wiata, 610

Aczci ci adna potka nie moe odpata,...

Niesiemy hod powinny i wieczne trybuty

;

Pene usta twej chway i serce pokuty

Twojej to twojej dzieo wszechmogcej rki,

Za co wszyscy pokorne oddajemy dziki, 615

Ofiar na czystych serc kadziemy ognisko,

emy na up poganom, na urgowisko

Pokrytym *) przyjacioom i naszym ssiadom
Nie przyszli ; wszake serca czowieczego wia-

[dom.

^) Gr a n i znaczyo dawniej tyle co nagania
(goni); sens jest ten: On to sprawi, e poga-
stwo stracio t hard pewno siebie.

^) Pokój zosta podpisany 10 padziernika 1621.

*) Por. podany na str. 3. tytu Wojny Cho-
cimskiej, VII 451 i IX 253.

*) Pokryty, skryty, obudny.
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620 Chcieje wszechmocny stwórco wszytkich rze-

[czy zdarzy,

Aby pokój, który nam dzi raczy skojarzy,

W tej Koronie wiekowa ku twej chwale wi-
[tej

,

A z nas grzechu wszelakie wykorze ponty

;

Pobono, mdro, mio i insze poytki

625 Rozmnó witego ducha, a przemierze zbytki:

Wstrt na niebie i ziemi (byle za nie w gnie-

[wie)

Do ywota, niech z nas twa prawica wyplewie,

Daj w ojczystej swobodzie, w rzdzie, w dobrej

[sile

Wyy tej miertelnoci zamierzone chwile

!



SKOROWIDZ.

UWAGA. Pierwsza liczba oznacza czd poematu, a druga wiersz, w któ-
rym znajduje si wyraz objaniony w przypisku i czciej powtarzajcy
sio w poemacie. Gwiazdk s oznaczone nazwy geograficzne, historyczne
i inne, o których z tekstu samego powzi mona dostateczn wiado-
mo. Nareszcie zawiera ten skorowidz wyrazy nie objanione w przy-
pisksch i tu dopiero wytJómaczone. Co do innych skróce zob. str. III.

abrys (niem.) wizerunek.
Alimet I 1-^6.

aga pukownik w wojsku tu-

reckim.
ali III 235.

Amurat wac. sutan Murat II,

pan. 1421-1451.
animoca zachca, zagrzewa.
animusz duch, zapa wojenny.
aparat II 19.

Arciszewscy IV 546.

argenterye srebra.

armata I 163, III 510.

aza (przest.) czyby, czyliby,
Bakczyseraj gówne miasto
Krymu.

handolet III 461.

batoenica materya, suknia ba-
weniana.

beg (tur.) pan, ksi.
beski pan zob. órawiski.
biera VI 274.

bierka III 133, IV 91.

bisurmanin Mahometanin, Tur-
czyn

Bosfor I 41.
* Braha miasteczko wooskie

III 90.

bratit wypalone zoto (srebro).

brantouny II 228.

Brodatcka Wst. C. przyp. 4.

bucefa IV 236, ko Aleksan-
dra W.

buat IV 307.

buezuk ogon koski zawieszo-
ny na drzewcu, sztandar tu-

recki.

burhuab X 32.

cale II 334, {cal VII 28).

ceduka (niem.) kartka pisana.

cekaus (niem. Zeughaus) arse-

na, zbrojownia.
Chodkietcicz Jan Wst. przyp. 1.

ehustcm Dd. 85.

chyn si VI 71.

cysterna studnia.

czaban wó podolski wielki.

czuy czujny.

daici V 218.
* Denofoiuie {Benhof) III 432"

* Dilawer VII 438
Doroszenko III 346.

doszo I 275, X 51,
* Dziayscy III 64.

dziei Dd. 44
Dziea- I 116.

dziura {dziurka) ukryte przej-

cie przez zarola i wertepy.

ekspedycya wyprawa.
error III 375.

faryna IV 95.

farfury naczynia z gliny pod-
lejszej od porcelany.

fast III 409.
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ferwor IV 542.

flis spawianie (drzewa, zboa).
Frydryh III 323.

giaur (gia-ur tur.) niewierny.
glanc (niem.) blask.

ffoiy gonitwy, wycigi, harce.
Gracyan I 197.

grzebie statcia (podnied), py-
sznym, nadtym byd

grzeczno, grzeczny VIII 397.

harame IV 212.

Huseim basza Sylistryi III 25.
* Huseim wezyr III 35, 724.

* Ihralnm basza I 139.
ima (ima) II 133.

imo mimo I 222.

impreza VII 451, (str. X, w. 15
z góry).

infamia fac.) niesawa.
inkaust atrament.

jak znoicu I 300.
* Janczaraga IV 25.
* Jankowski VI 198.

jzyk III 2^1.

juczy si zob. juki V 114.

kalauz III 300.

kanar cukier z trzciny wysp
kanaryjskich ; miód.

* Kanymir III 663.
Karakasz VII 69.

kartaona II 368,

kary IV 84.

kawerna jama, grób.

kaza (na co) II 330.
* Kazanotfski III 443.
ks troch.
kielec II 6.

kin rzuci ;
— si, zwróci si

kirys Dd. 175. '

kicie VI 179.
* Kizlaraga V 34, VII 493.
* Kochanoicski Mikoaj III 432,
IV 6U0.

* Kochowski VII 408.
kolczuga Dd. 175.
* komisarze III 49.

komput porachowany poczet.
komunik VIII 156

Konaszeivski zob. Sajdaczny.
koncerz paasz z gowni sze-

roka a prosta.
* Koniecpolski I 387, II 179.
kontest III 29,

Korecki I 116.
kornet Dd. 188.

korrupcya Dd. 188
krzemizi IV 595, krzemiena

III 194.

kusza I 161.

kiointa VIII 314.

lane knoty wiece, pochodnie.
larmo III 679.

ledzie zam. lodzie.

legart I 177.
* Lenioicski Mikoaj III 61.

liga II 151

Liptscy Wst. C przyp. 5; Dd, 1.

Lisowczycy III 310.

Lubomirski Wst. C. przyp. 2.

luny II 217.

a^ca VI 77.

awka (przen.) pooenie przy-
kre.

yko wizy, niewola.

magister majster, mistrz, bu-
downiczy.

majdan VII 149.

Mars boek wojny.
Marsowy wojenny.
masok IX 9^.

matacz IV 138.

mi zam. miy.
mir I 106.

misiura VI 125.

MoMo I 16.

mól to, co kopot sprawia ; Dd.
166, III 234.

Moszyski (Mocicki) VII 113.

Mufty II 21.
* Mustafa II 102.

nachyn (chyn) nachyli.
Nahaje Nogajscy Tatarzy.

nierzkc III 267.

niespraio zob. sprawa.
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\niestrwagany VII 80.

niezoony nie dajcy si od-
oy.

ninaez na nic.

niocz I 219.

nuinie IV 475 ; nuny VI 319.

obrok TV 162.

ochrosta I 311.

odwdzika odwdziczenie si;
por. 17.

oganisty rozoysty.
* OpalisU IV 206, 546.

opaa boki bokami robi, ledwie
dvcha.

ojiónl III 640.

Orda '(horda) tatarskie wojsko.

Ordyniec Tatarzyn.

Osman I 171.

osu osypad: okry, zaj, Dd.

bO, I l.i3.

oszedzie szronem si okry.
oszedziay IV 300.
* OUdnoicsU I 208, 220.

oeni zob. eni.
* Ozga 1 210, 236.

pahta (ac.) ugoda, traktat.

* Palczou-sld IV 514.

Paleolog I 43.

paroica odpdzi (nieprzyja-

ciela).

jjasieka I 336.

pas X 174.

pasy III 232, 525, VI 244.

pean IV 302.

Ferehop cienina czca Krym
z staym ldem

JPetyhorcy Tatarzy mieszkaj-
cy midzy picioma górami.

piaza p aszczy si.

pobiera si wybiera, zabie-

ra si.

pobraty^lW 241.

podkowy zbiera Dd. 101.

podszyira N III 117.

pogotowiu Ul 438, VII 272,

VIII 28.

pojry I 13.

2iole polowanie
;

pole da V 5.

poleczy pokrzepi, pocieszy.
poprg pas do podpinania kul-

baki
;
przen. krócenie, ujcie

w karby.
posuchy czaty.

poszta III 95.

potencya (ad.) potga
Potocki Mikoaj I 403.

Potocki Stanisaw Dd. 128.

Potocki Stefan I 116.

p)Otrzeba bitwa
potuszy IV 475.
podzi VI 130.

proceder postpowanie.
proposit III 153.

przemór V 162.

przynuka I 153.

p)rzypotviedni II 301.

Badu VI 284.

respons (ac.) odpowied.
rohatyna rodzaj wóczni.
rosó (przen.) kopot, bieda
równia III 110.

rubie Dd. 92.

rucznica rusznica, strzelba.
* Rudomiiia VI 70, 140, 207.

rugi II 31 ; IX 170.

rum IV 3i0, IX 256.
* Rusinowski III 310, IV 211.

rzkc III 267.

Sajdaczny Wst. C. przyp. 4.

samopa III 569.

scedzi si (przen.) cign,
zwali, zebra si.

ciana I 92.

sekwestr I 358.
* Sieniaifski III 59.

sia. [siu) wiele.
* Skinder, Skinderbasza 1 157

—

303.

skoozrywy II 191.

smok Dd. 23, IV 349.

smoa hoota, tuszcza.

Sobieski Jakob Wst. C. przyp. 3.

soioc zad III 533.

spia I 323, spiowa III 98.

sjirawa III 736. '
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sprMoi VII 411, 412 ; sprawi
s' III 232.

6'tepanowce miejscowo w Mo-
dawii (zob. na map. ter. wojny).

strtcaga IV 653.

su zob osu.
szedziuiy Dd. 128.
* Szemlek Vin 395.

Szemhercj IV 134.

szmale, szmelc IV 5y.
* Szodrski VII 392.

tabor Wst. A. przyp. 2.

alaga I 87.

Taurtfha Tauryda. Krym.
Ulej VII 162.

Titan IV 165.

tolii 11 307.

Tomsza I 116.

transakcya Wst. D przyp. 1

;

IX 129.

trzaskiem II 337.

tucz tusto.
tuleja Dd. 62.

tuszy przeczuwa, spodziewa
si.

uhrdawszy I 224.

urobek II 365.

wecoiva (niem.) ostrzy.
Wejer III 430.

wetowa I 239.

Weweli III 27.

wzce II 239.

tidal III 267
wier II 112.

Wadysiaio królewicz III 232,
IV 488.

wota (ac.) yczenia, zdania,
luby.

<i.orzecidz acuch, zapora.
wrzepi si, wetkn, wsadzi

sie.

wsiadanego IV 177.

wstrt VII 155, VII 326.

loszytek dawna forma zam.
icszystek.

wybijana VI 265,

ivycheznywa okiezna.
loyciga (po kim) wymaga.
loydole zob. zdol.
wysiada wytrzyma, przetrzy-
ma.

wywiadczy okaza.
wyznaczy odznaczy.
tozdy I 166.

tczdziera wstrzymywa.
weni II 56.

z (4 pp.): z drug stron, z je-
dne stron I 97, III 214.

zabiegi III 'M.

zadawi VII 437; zob. daui.
Zamojski Tomasz III 440.za zagnie, zatoczy.
Zbaraski Krzysztof I 395, III

602.

zby Dd. 61; I 183.

zdarzy VI 30.

zdol I 229, II 190.

zieje oddycha.
* Zieliski VII 8—12.
* Zienoicicz IV 207, VI 105, 171.

znouHi (jak znoicu) I 300.

zrczy si zbliy si.
zrost zrosn.

elezce zbroja.

eni onie zob. weni.
* Zókietcski- I 136-386.
* órauski II 163, 332,
urzy si I 331.
* wanec IV 488.

ytcie VII 568.

ywo {co ywo) II 298.
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Przedmowa do pierwszego wydania

Przedmowa do drugiego wydania ....
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swego utworu, i jaka jest jego tre?

C. Jakie s gJówniejsze postaci tego poematu.

D. Jaka jest myl przewodnia i poetycka szata

tego utworu? . . . . .

E. Kto jest autofem tego utworu, i co wiemy

o yciu i pismach jego ? .

i'^. Jakie znaczenie ma Potocki w literaturze

naszej? ......
Wojna Chocimska, poemat epiczny w 10 czciach
Dedykacya

Cz pierwsza

Cz wtóra .

Cz trzecia

Cz czwarta

Cz pita

Cz szósla .

Cz siódma

Cz ósma .

Cz dziewita

Cz dziesita
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Wojna chocimska




